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 2 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  die Farben – barva,  der Tier – zvíře 

Téma:  die Farben – barva,  der Tier – zvíře 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Barvy a zvířata, skládání slov a doplňování 

do vět, přiřazování barev, překlad vět 

 

Klíčová slova – alle Farben und Tiere 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

rot  - červená    violett - fialová 

weiß – bílá    rosa - růžová 

schwarz – černá   silber - stříbrná  

gelb – žlutá    grau - šedá 

orange – oranžová   türkis - tyrkysová 

blau – modrá    gold - zlatá 

grün – zelená    beige - béžová 

braun – hnědá    kremfarben - krémová 

dunkel – tmavá   hell - světlá 

 

die Katze – kočka   der Elefant – slon 

der Hund – pes   der Tiger - tygr  

die Mause – myš   der Löwe - lev 

das Pferd – kůň   der Wolf - vlk 

das Schwein – prase   das Krokodil - krokodýl 

das Kaninchen – králík  das Zebra - zebra 

die Henne – slepice   die Schlange - had      

der Hahn – kohout   der Esel – osel 

die Gans – husa   die Spinne - pavouk 

die Ente – kachna   die Schnecke - hlemýžď 

das Schaf – ovce   der Affe - opice 

die Ziege – koza   die Giraffe - žirafa 

der Vogel – pták   der Hirsch - jelen 

der Igel – ježek 

der Fisch – ryba 

der Thunfisch - tuňák 

gefährlich – nebezpečný 

giftig - jedovatý 
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Téma:  die Farben – barva,  der Tier – zvíře 

Cvičení:  

 

1. Úkolem žáka je sestavit slova, která jsou rozdělena na dvě části 

    a dopsat je na správný řádek, aby věta dávala smysl: 

 

Schlan-  Ze- Ele -        Kroko-  Fis-  Gi- Hir- Mäu- 

-che  -se -bra               -sch  -raffe  -ge -dil -fant 

 

Viele _____________ sind giftig (jedovatí). 

Auf dem Feld leben viele _______________. 

Im ZOO lebt ein ______________ und ein _____________. 

Im Wald können wir ____________ sehen. 

In Afrika kann man eine ___________ oder einen ______________treffen. 

Die ___________ swimmt im Wasser. 

 

 

2. Žáci se snaží podle popisu uhodnou o jakém zvířeti je řeč: 

 

1. Ich habe vier Beine. Ich bin klein und grau. Ich mag Käse. 

2. Ich bin groß. Ich bin braun und weiß. Leute essen mein Fleisch. 

3. Ich bin ganz groß und gefährlich. Ich esse Fleich. Ich habe große Zähne. Ich lebe im 

Wasser. 

4. Ich habe keine Beine und ich bin lange. Ich esse gern Mause. 

 

 

3. Do sešitu doplňte věty: 

 

Meine Lieblingsfarbe ist …….    Má oblíbená barva je………. 

Mein Lieblingstier ist…….          Mé oblíbené zvíře je……….. 

 

 

4. Úkolem žáků je vyřadit ze řady slovo, které tam nepatří: 

 

a) Henne Hahn  Elefant  Kuh  Hund 

b) Krokodil Schlange Maus  Zebra  Giraffe 

c) Delphin Vogel  Fisch  Thunfisch 

d) Tiger Zebra  Affe  Spinne  Elefant 

e) Ziege  Papagei Vogel  Ente  Gans  
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Téma:  die Farben – barva,  der Tier – zvíře 

5. Kterými barvami se nejčastěji malují tyto věci? 
 

Sonne - …………….   Wald - …………………   

Schnee - …………..   Blumen - …………….. 

Wasser - ……………   Apfel - ………………… 

Nacht - ……………..   Milch - ………………… 

Maus - ………………  Orange - ……………… 

Feuer - ……………….  Zebra - …………………  

 

 

6. Přeložte věty do německého jazyka: 
 

1. Ten pes je černý 

2. Ta kočka je bílá. 

3. Ten dům je modrý. 

4. Ta kniha je žlutá. 

5. Ta taška je červená. 

6. Ten dort je hnědý.    

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  das Wohnen – bydlení 

Téma:  das Wohnen – bydlení 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Bydlení, procvičování konverzace a slovní 

zásoba ve větách, překlad vět a tvoření otázek, správné doplnění pokojů a domácích 

spotřebičů, rozdělování slov do skupin 

 

Klíčová slova – das Haus, die Wohnung, das Zimmer, die Möbel, oben, unten 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 
das Haus – dům   die Wohnung – byt   der Balkon – balkon 

das Fenster – okno   die Tür – dveře   bauen - stavět 

die Küche –kuchyně   das Esszimmer – jídelna  das Zimmer - pokoj 

das Schlafzimmer – ložnice  das Wohnzimmer – obývací pokoj 

das Badezimmer – koupelna  das Kinderzimmer – dětský pokoj 

die Toilette – záchod   die Garage – garáž   der Keller – sklep 

die Treppe – schody   der Garten – zahrada   der Flur - chodba 

die Lampe – lampa, světlo  der Tisch – stůl   der Stuhl – židle 

das Fernsehen – televize  fernsehen – dívat se na televizi 

das Radio – rádio   der Sessel – křeslo   das Sofa – pohovka 

der Spiegel – zrcadlo   der Teppich – koberec  die Tapete – tapeta 

die Vase – váza   das Waschbecken - umyvadlo 

der Schrank – skříň   der Küchenschrank – kuchyňská skříň 

der Kühlschrank – chladnička die Waschmaschine – pračka 

die Mikrowelle – mikrovlnná trouba der Schrank - skříň   die Möbel - nábytek 

Wäsche waschen – prát prádlo Fenster putzen – mýt okna 

Ordnung machen – uklízet  der Ofen – trouba   der Herd - sporák 

der Aufzug – výtah   die Terrasse – terasa   glatt - hladký 

  

die Miete – nájem        

oben – nahoře 

unten - dole 
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Téma:  das Wohnen – bydlení 

Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

     Fráze: 

Ich bin zu Hause.       Jsem doma. 

Ich gehe nach Hause.      Jdu domů. 

Hier ist das Kinderzimmer.    Tady je dětský pokoj. 

Wo ist die Toilette, bitte?    Kde je toaleta,  prosím? 

Wie viel Zimmer haben Sie?    Kolik máte pokojů? 

Ich muss zu Hause meiner Mutter helfen.  Musím doma mamince pomáhat. 

Deine Wohnung ist groß.   Tvůj byt je velký. 

 

2. Časujte ve všech osobách tyto věty: 

Ich habe ein großes Zimmer. 

Ich wohne hier. 

 

 

3. Přeložte věty a ptejte se: was? wo? wie? (co? kde? jak?): 

 

Vzor: Das ist ein Fenster? Was ist das? 

 Das ist ein Fenster. Die Bar ist leer. Die Halle ist rechts. Der Kaffe ist warm. 

 Das ist ein Tisch. Der Tisch ist groß. Der Tisch ist besetzt. Die Küche ist links. 

 Er ist oben. Es ist modern. Sie ist groß. Das ist die Speisekarte. 

 Die Speisekarte ist hier. Das Hotel ist modern.  

 

 

 

4. Vyberte z příkladů správně  co k sobě patří  : 

 

A. Hier sind Zimmer: ..................................    1. Balkon 

B. Dort ist mein Bett: ...........................................   2. Wohnung 

C. Dort sind eine Dusche und eine Badewanne: ........................... 3. Toilette 

D. Dort ist kein Schrank, kein Bett, keine Maschine,   4. Wohnzimmer 

     aber vielleicht ein Stuhl und ein Tisch: .....................................  

E. Hier sind der Kühlschrank und der Tisch: .................................. 5. Badzimmer 

F. Hier sind der Fernsehen, ein Sofa und ein Tisch: ...................... 6. Küche 

G. Hier ist nur kleine Waschbecken: ............................................. 7. Schlafzimmer 

 

5. K čemu potřebujeme následující domácí spotřebiče?  

     K písmenu přiřaďte správné číslo. 

 

A. der Staubsauber    1. zum Trocknen von Wäsche 

B. der Kühlschrank    2. zum Kochen und Braten 

C. der Herd     3. zum Backen 

D. der Geschirrspüler    4. zum Kühlen von Speisen 

E. das Bügeleisen    5. zum glatt machen von Wäsche und Kleidern 

F. die Mikrowelle    6. zum Säuberung  Teppich 
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Téma:  das Wohnen – bydlení 

G. der Ofen     7. zum wärmen von Mahlzeiten 

H. der Trockner    8. zum Waschen von Kleidern 

I. der Mixer     9. zum Erhitzen von Wasser 

J. die Waschmaschine  10. zum Zerkleinern Gemüse, Fleisch 

 

 

6. Rozdělte do skupin dle významu jednotlivá slova: 

 

Esszimmer *  Stuhl *  Bad *  Dach *  Toilette *  Holz *  Beton *  Bett *  Glas *  Regal *  

Kinderzimmer * Fenster  * Tisch * Tür * Couch * Mauer * Sessel * Fußboden * 

Schlafzimmer * Lampe * Spiegel * Keller * Teppich * Fernsehen * Kamin * Badzimmer * 

Flur * Teller * Schrank 

 

Baumaterial 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Möbel 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Zimmer im Haus 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

feste Teile des Hauses 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Wohnlage 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  Reisen – cestování 

Téma:  Reisen – cestování 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Cestování, procvičování konverzace a slovní 

zásoba ve větách, názvy zemí 

 

Klíčová slova – das Auto, der Zug, der Bahnhof, das Hotel, die Sonne 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

das  Auto – auto  der Urlaub – dovolená  fremd - cizí  

  

der Zug – vlak   der Schnellzug – rychlík  der Bahnhof – nádraží 

der Waggon – vagón  die Lokomotive – lokomotiva 

das Flugzeug – letadlo fliegen – letět    starten – startovat 

landet – přistát   der Pilot – pilot   der Paß - cestovní pas 

das Schiff – loď  der Kapitän – kapitán 

mit dem Schitt fahren – jet lodí 

das Meer – moře  der See – jezero   die Insel - ostrov 

das Hotel – hotel  die Pension – penzión   die Ferien – prázdniny 

im Hotel wohnen – bydlet v hotelu  

die Sonne - slunce  die Sonnenbrille – sluneční brýle 

die Sonnencreme – krém na opalování 

den Koffer packen – balit kufr 

baden – koupat se  

windsurfen – plachtit na prkně 

die Touristin – turistka 

zelten – stanovat  das Zelt – stan    der Campingplatz – kemp 

unternehmen – podnikat, podniknout    privat – soukromě 

das Land – země  die Hauptstadt – hlavní město 

 

der Norden, Nord-  - sever, severní 

der Süden, Süd- - jih, jižní 

der Osten, Ost-  - východ, východní 

der Westen, West-  - západ, západní 
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Téma:  Reisen – cestování 

Cvičení: 

 

1. Napište si a přečtěte správně názvy zemí: 

 

Deutschland – Německo 

Frankreich – Francie 

Griechenland – Řecko 

England – Anglie 

Italien - Itálie  

Österreich – Rakousko 

Polen – Polsko 

Russland – Rusko 

Schweden – Švédsko 

Schweiz – Švýcarsko 

Slowakei – Slovensko 

Tschechien – Česko 

Ungarn – Maďarsko 

Belgien - Belgie 

Afrika – Afrika 

Amerika – Amerika 

Asien – Asie 

Australien – Austrálie 

Europa - Evropa  

 

 

2. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

Fráze: 

 

Das Reisen ist mein Hobby.   Cestování je můj koníček. 

Womit fahren Sie am liebsten?  Čím nejraději jezdíte? 

Wir fahren mit dem Zug.   Jezdíme vlakem. 

Fahren Sie mit dem Bus?   Pojedete autobusem?  

Ich fliege liebsten mit dem Flugzeug. Já létám nejraději letadlem. 

Er fährt lieber mit seinem Auto.  Jezdí raději autem. 

Wir wandern gern.    Rádi pěstujeme turistiku. 

Im Winter fahren wir ins Gebirge.  V zimě jezdíme na hory. 

Wir laufen Ski oder machen Bergtouren. Lyžujeme nebo děláme horské túry. 

Im Sommer bin ich liebsten am Wasser. V létě jsem nejraději u vody. 

Wir möchten ans Meer fahren.  Chtěli bychom jet k moři. 

Wir haben historische Städte besucht. Navštívili jsme historická města. 

Er hat fast die ganze Welt durchreist. Procestoval skoro celý svět. 

Er war in Afrika und Australien.  Byl v Africe a Austrálii. 

Im nächsten Jahr fährt er nach Amerika. V příštím roce pojede do Ameriky. 
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Téma:  Reisen – cestování 

3. Co je správně? Vyberte správnou odpověď. 

 

1. Die Hauptstadt der Schweiz ist… 

a)… Zürich 

b)…Bern 

c)…Basel 

 

2) Toronto befindet sich… 

a)…in den Vereinigten Staaten 

b)…in Südamerika 

c)…in Kanada 

 

3) Deutsch spricht man… 

a)… in den Niederlanden 

b)… in Österreich 

c)… in Belgien 

 

4) Bratislava ist die Hauptstadt… 

a)… von Slowenien 

b)… von Ungarn 

c)… der Slowakei 

 

 

4. Najděte pět zemí: 

 

De I Ös che li 

en ter ut Bel en 

ts ta re sch ich 

nd gi chi en la 

 

 

5. Připravte si vyprávění o svém nejhezčím zážiku z cestování. 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  Die Speisekarte – jídelní lístek 

Téma:  Die Speisekarte – jídelní lístek 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Jídelní lístek, procvičování konverzace a 

slovní zásoba ve větách 

 

Klíčová slova – Vorspeisen, Suppen, Fische, Beilagen, Salate 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Cíl: Seznámit žáky se slovní zásobou.  

 

Aperitif  - aperitiv 

Sliwowitz, Cinzano, Wodka 

Vorspeisen und kalte Speisen - předkrmy a studená kuchyně 

Hummermayonnaise    Garnierter Prager Schinken 

Prager Ei     Kalter Braten 

Kaviar, Butter und  Toast   Karpfen in Aspik 

Schinken mit Ei    Panierten Käse 

Suppen - polévky 

Hühnersuppe mit Nudeln   Kartoffelsuppe 

Bouillon mit Ei    Gemüsesuppe 

Geflügel - drůbež 

Brathuhn auf Butter    Huhn mit Paprikasauce, Reis 

Gebratene Ente, Knödel und Kraut   

Fische - ryby 

Gekochter Karpfen mit Kartoffelsalat Fischfilet mit Pommes frites 

Nationalgerichte und Spezialitäten des Küchenchefs – národní jídla a speciality šéfa 

kuchyně 

Schweinebraten mit Kraut und Knödel Gulasch 

Obstknödel     Schaschlik ala Jánošík 

Karlsbader Kalbschnitzel 

Beilagen - přílohy 

Gekochte Kartoffeln, Bratkartoffeln, Pommes frites, Reis, Semmelknödel 

Gemüse - zelenina 

Grüne Erbsen, Karotten, Spinat, Kraut 

Mehlspeisen und Dessert – moučníky a dezerty 

Omelette mit Marmelade   Eis mit Schlagsahne 

Sachertorte mit Schlagsahne   Eisbecher mit Erdbeeren 

Kompott - kompoty 

Kirchen, Pflaumen, Ananas, gemischtes Kompott 

Salate - saláty 

Kopfsalat     Tomatensalat 

Gurkensalat     Rote Rüben 

Wir wünschen Ihnen guten Appetit! 
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Téma:  Die Speisekarte – jídelní lístek 

 

Cvičení: 

 

1) Čtěte ve dvojicích rozhovory a přeložte do českého jazyka: 

a) 

Gast: Herr Ober, was ist Sliwowitz? 

Kellner: Sliwowitz ist eine mährische Spezialität. 

Gast: Woraus ist das Getränk? 

Kellner: Es ist aus Pflaumen. Sliwowitz ist Pflaumenschnaps. 

 

b) 

Gast: Ich möchte keine Suppe. Was können Sie mir als Vorspeise empfehlen? 

Kellner: Wir haben frische Karpfen aus Südböhmen. Möchten Sie ein Stück Karpfen in 

Aspik? 

Gast: Gut, bringen Sie es mir. 

 

 

c)  

Gast: Bringen Sie mir eine Portion gebratene Gans mit Kraut und Knödeln. 

Kellner: Und was darf ich der Dame bringen? 

Gast: Meine Frau möchte etwas Leichtes. 

Kellner: Vielleicht Forelle auf Butter? 

Gast: Jawohl, und bringen Sie uns auch ein Glas Mineralwasser und ein Glas Bier. 

Kellner: Bitte, sofort. Der Kollege bringt Ihnen die Getränke. 

 

d)  

Gast: Auf der Speisekarte steht Obstknödel. Mit welchem Obst sind diese Knödel? 

Kellner: Heute haben wir Aprikosenknödel und Erdbeerknödel. 

Gast: Herr Ober, die Rechnung bitte. 

Kellner: Bitte sehr, mein Herr. Das macht 267 Kronen. 

Gast: Ach so, hier sind 300 Kronen. Geben Sie mir 30 Kronen zurück. 

 

 

2) Ve dvojicích vytvořte rozhovor, z nabídky si vyberte dvojici: 

  

- číšník x host 

- vrchní x číšník 

- host x host 

- šéfkuchař x kuchař 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  das Essen und das Trinken – jídlo a pití 

Téma:  das Essen und das Trinken – jídlo a pití 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Jídlo a pití, slovní zásoba ve větách, překlad 

textu, rozdělování slov do skupin – jídlo, pití a mlsání 

 

Klíčová slova – das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen, der Kuchen, die Getränke 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

s Frühstück – snídaně 

r Kaffe – kafe   s Kakao – kakao  r Tee – čaj 

e Butter – máslo  r Käse – sýr   r Honig - med 

s Brot – chleba  e Marmelade - marmeláda    

s Mittagessen – oběd 

e Suppe – polévka  e Gemüsesuppe – zeleninová e Nudelsuppe - nudlová  

r Braten – pečeně  s Rindfleich – hovězí  s Schweinefleisch - vepřové 

r Fisch – ryba   s Schnitzel – řízek  r Sauerbraten – svíčková 

e Beilage - přílohy 

r Knödel – knedlík  r Reis – rýže   e Spagetti – špagety 

e Pommes-frites – hranolky e Soße – omáčka  e Kartoffeln – brambory 

e Makaroni – makarony e Teigwaren – těstoviny r Kartoffelsalat – bramborový salát 

r Nachtisch – zákusky 

e Mehlspeise – moučník s Dessert – dezert  r Becher – pohár 

e Torte – dort   r Kuchen – koláč  r Pudding – puding 

r Apfelstrudel – závin 

r Kuchen – koláč 

r Apfelkuchen – jablkový r Quarkkuchen – tvarohový r Nußkuchen – ořechový 

r Mohnkuchen – makový r Lebkuchen - perník 

das Abendessen – večeře 

das Hund – kuře  die Ente - kachna 

der Salat – salát 

das Obst – ovoce  das Gemüse – zelenina 

e Getränke - nápoje 

s Bier – pivo   r Wein – víno   e Limonade,e Brause – limonáda 

r Kognak – koňak  r Champagner – šampaňské r Slivowitz - slivovice 

das Mineralwasser – minerálka 
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Téma:  das Essen und das Trinken – jídlo a pití 

Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

Tvoření vět: 

Guten Appetit!    Dobrou chuť! 

Ich habe Durst.   Mám žízeň. 

Ich möchte trinken.    Chtěl bych napít. 

Ich habe Hunger.    Mám hlad. 

Ich möchte essen.     Chtěl bych  najíst. 

Das ist der Löffel.    To je lžíce. 

Das ist das Messer.   To je nůž. 

Das ist die Gabel.    To je vidlička. 

Ich mag Torten.   Mám ráda dorty. 

Was magst du?    Co máš rád? 

Bringen Sie mir , bitte, die Speisekarte!   Přineste mi prosím  jídelní lístek! 

 

2. Cvičení: 

Časujte ve všech osobách: 

Ich habe Hunger. 

Ich habe Durst. 

Ich trinke Kaffe. 

Ich koche Gulasch. 

 

3. Přečtěte a přeložte článek. 

 

     Das Essen  

 Das Essen ist ein sehr oft Gesprächsthema, weil man auch ziemlich oft essen muss, 

oder etwas zum Essen kauft. Gleich am Morgen, nach dem Aufstehen, suchen wir in der 

Küche Brot, Butter, Käse, Wurst, Schinken, Marmelade, Honig und bereiten wir uns das 

Frühstück vor. Dazu trinken wir Tee, Kaffee, Milch oder Kakao. 

 Bevor wir in der Schule gehen, bereiten wir uns etwas zum Pausenbrot vor. Es sind 

belegte Brote oder Semmeln oder ein Stück Kuchen. Wir können auch Obst mitnehmen. 

 Wir essen in Wochentagen in der Schulküche. Dort bekommen wir Suppe und als 

Hauptgericht essen wir meistens Fleisch. Dazu gibt es Kartoffeln, Kartoffelsalat, Reis oder 

Knödel. Es schmeckt mir in der Schulküche ganz gut. 

 Wenn ich nach Hause komme, mache ich eine Pause und esse gern etwas Gutes: ein 

Stück Torte, Dessert, Kompott, Kuchen oder nur Obst. 

 Zum Abendbrot haben wir oft warmes Essen. Ich muss natürlich meiner Mutti mit der 

Vorbereitung helfen. Ich kaufe ein, wasche das Geschirr ab.  

 Sonntags essen wir alle zu Hause oder gehen wir manchmal ins Restaurant. Dort 

setzen wir uns an einem Tisch und suchen wir Essen und Getränke in der Speisekarte aus. 

Nach dem Essen haben wir noch zum Beispiel Eis. 

 

4. Čtěte a přeložte: 

 

Beim Tee 
Guten Abend, Frau Schulz! 

Guten Abend, Hans und Karin! 
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Bitte, nehmen Sie Platz! 

Hier ist Tee. 

Nehmen Sie Zucker! 

Hier ist Zitrone. 

Wir trinken gern Tee mit Zitrone. 

 

5. Přeložte větná spojení a vyberte, co máte a nemáte rádi: 

 

Eis und Sahne, Obst und Most, Zucker und Zitrone 

Tee mit Zucker, Tee mit Zitrone, Sahne mit Zucker 

Tee ohne Zucker, Tee ohne Zitrone, Sahne ohne Zucker 

 

Ich mag  ……………….  Mám rád ………………. 

Ich mag nicht ………….  Nemám rád ……………. 

 

6. Čtěte a přeložte: 

 

Der Einkauf - nákup 
Guten Tag! 

Wie viel kostet eine Flasche Wein? 

Drei Euro. 

Bitte zwei Flaschen! 

Hier sind sechs Euro. 

Danke! 

Auf Wiedersehen! 

 

 

7. Was gehört zum Essen, zum Trinken und zum Naschen? 

    Vyberte a napište co patří k jídlu, pití a mlsání? 

 

Cola * Mozartkugeln * Tomatensalat * Brot * Kuchen * Tee * Brötchen * Pizza * Hamburger 

* Wasser * Palatschinke * Spaghetti * Gulasch * Pudding * Bier * Pralinen * Wein * Käse * 

Jogurt * Saft * Schinken * Salami * Kakao * Gummibärchen * Wurst * Nudeln * Schnitzel * 

Milch * Bonbons * Vanilleeis * Mineralwasser * Schokolade * Risotto * Eintopf * Huhn mit 

Reis * Kaugummi * Kartoffelsuppe * Kaffee * Eier mit Speck 

 

Essen 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Trinken 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Naschen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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8. Do vět napište co máte rádi ke snídani, k obědu a k večeři. 

 

Was essen wir gern? 

Was isst du gern? 

Zum Frühstück esse ich 

gern………………………………………………………………………………………………

……………… 

Zum Mittagessen esse ich 

gern………………………………………………………………………………………………

………… 

Zum Abendessen esse ich gern 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Was essen gern deine Mutter und dein Vater? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  der Kalender – kalendář 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Kalendář, procvičování konverzace a slovní 

zásoba ve větách, doplňování činností v jednotlivých dnech a správné určení měsíce, překlad 

textu 

 

Klíčová slova – der Monat, morgen, gestern, das Jahr, der Tag, die Woche 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

der Monat – měsíc   morgen - zítra 

der Januar – leden   übermorgen - pozítří 

der Februar – únor   am Morgen - ráno 

der März – březen   am Vormittag - dopoledne 

der April – duben   am Mittag – v poledne 

der Juni – červen   am Nachmittag - odpoledne 

der Juli – červenec   am Abend - večer 

der August – srpen   um Mitternacht – o půlnoci 

der September – září   vorgestern - předevčírem 

der Oktober – říjen   gestern - včera 

der November – listopad  täglich - denně 

der Dezember – prosinec  oft - často 

das Jahr – rok    beginnen - začínat 

der Tag – den    der Wochentag – všední den 

die Woche – týden 

das Datum – datum 

der Montag – pondělí 

der Dienstag – úterý 

der Mittwoch – středa 

der Donnerstag – čtvrtek 

der Freitag – pátek 

der Samstag – sobota 

der Sonntag – neděle 
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Cvičení: 
 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

    Fráze: 

Welcher Wochentag ist heute?  Který den je dnes? 

Heute ist Mittwoch.    Dneska je středa. 

Wie oft in der Woche haben Sie Deutsch? Kolikrát týdně máte hodinu němčiny? 

Morgen früh fahren wir ab.   Zítra ráno odjíždíme. 

Ich warte bis Mitternacht auf Sie.  Čekám Vás do půlnoci. 

Wir kommen heute an.   Přijedeme dnes. 

Sie kommen in April an.   Přijedou v dubnu. 

Im Mai blühen die Tulpen.   V květnu kvetou tulipány. 
 

2. Úkol: Žáci doplní činnosti, které mohou dělat v následujících dnech. 

am Montag 

………………………………………………………………………………………………… 

am Samstag 

………………………………………………………………………………………………… 

am Freitag 

………………………………………………………………………………………………… 

am Sonntag 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vyjmenujte měsíce, které mají 31 dní. 

 

4. Na začátek každé věty doplňte správný měsíc? 

     Am ______ 

______ beginnt die Schule?   _____ beginnt der Frühling? 

______ haben wir Ferien?   _____ beginnt der Sommer?  

______ fahren wir ins Gebirge?  _____ beginnt der Herbst?  

______ hast du Geburstag?   _____ beginnt der Winter? 

 

5. Přečtěte si článek a přeložte do českého jazyka: 

Der Sonntag 

 Der Sonntag ist ein schöner Tag. Wir müssen nicht in der Schule gehen und können 

lange schlafen. Die Eltern sind zu Hause. Die Mutter kocht ein gutes Essen.Bei schönem 

Wetter macht die ganze Famielie einen Ausflug. 

 Aber jeder Tag kann nicht Sonntag sein. Auch die Wochentage sind schön. 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  die Einkaufen – nakupování 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Nakupování, procvičování konverzace a 

slovní zásoba ve větách, překlad vět, správné zařazení zboží do obchodů 

 

Klíčová slova – einkaufen, der Preis, die Ware, das Geschäft, die Kasse, teuer, billig 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

einkaufen –  nakupovat  der Preis – cena  die Ware - zboží 

das Kaufhaus – obchodní dům  die Abteilung – oddělení das Geschenk - dárek 

das Geschäft – obchod  das Regal – regál  das  Lager - sklad 

das Lebensmittelgeschäft – obchod s potravinami   das Elektrogeschäft - 

elektro 

die Bäckerei – pekařství  der Markt – trh  der Supermarkt - 

supermarket 

die Konditorei – cukrárna  die Apotheke – lékárna der Fleischer - řezník 

das Fischgeschäft – obchod s rybamidie Sportartikel – sportovní potřeby 

die Buchhandlung – knihkupectví das Blumengeschäft – květinářství 

auf dem Markt einkaufen – nakupovat na trhu 

in den Supermarkt gehen – jít do velké samoobsluhy 

die Packung – balení   einpacken – zabalit  die Garantie - záruka 

die Flasche – láhev   die Marke – značka  die Rechnung - účet 

der Eingang – vchod   der Ausgang – východ 

die Kasse – pokladna   die Kassiererin – pokladní 

Wie viel macht das? Kolik to dělá (stojí)? 

Das macht…..Dělá to….. 

ich möchte – chtěl/a bych 

teuer – drahé    billig - levné  

klein – malý    mittel – střední  groß – velký 
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Cvičení: 

 

Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

1. Přečtěte a přeložte věty do českého jazyka: 

 

Wir kaufen Papier. 

Wir kaufen Kaffee. 

Was kaufen Hans und Karin? Sie kaufen Briefmarken. 

Was kaufen Peter und Eva? Sie kaufen Briefpapier. 

Was kaufen Karl und Monika? Sie kaufen Postkarten. 

Wir kaufen Papier, sie kaufen Briefmarken. 

 

2. Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

    Fráze: 

 

Wir gehen einkaufen.    Jdeme nakupovat. 

Täglich kaufe ich in die Bäckerei ein. Denně nakupuji v pekařství. 

Was wünschen Sie, bitte?   Co si přejete, prosím? 

Was darf ich Ihnen anbieten?   Co Vám mohu nabídnout? 

Gestern haben wir neue Ware bekommen.  Včera jsme dostali nové zboží. 

Die Ware ist nicht auf Lager.   Zboží není na skladě. 

Kleidung kaufe ich in einer Boutique. Oblečení kupuji v butiku. 

Ich brauche Nummer zweiundvierzig.  Potřebuji velikost 42. 

Sie bezahlen es an der Kasse.   Zaplatíte u pokladny. 

Hier ist die Rechnung.   Tady je účet. 

 

3. Z nabídky doplňte do vět zboží, které můžeme v jednotlivých obchodech koupit: 

Limonade, Brot, Brötchen, Stühle, Butter, Milch, Kleider, Eier, Zucker, Äpfel, Blumenkohl, 

Haarshampoo, Kopfsalat, Kartoffeln, Briefmarken, Fahrkarten, Zeitungen, Fische, Hühner, 

Fleisch, Würstchen, Creme, Käse, Bier, Pumps - lodičky, Handschuhe, Handtaschen, Blusen, 

Mäntel, Sakkos, Hosen, Schals, Bücher, Kalender,  Bilderbände, Zeitschriften, Parfüms, 

Zahnpasta, Kuchen, Seife, Staubsauger, Bügeleisen, Bücherschränke, Kleider, Lampen, 

Rock…   

 

1. In der Bäckerei kaufen wir  ………. 

2. Im Zeitungskiosk bekommt man ………. 

3. In einer Boutique kaufe ich………. 

4. Im Elektrowarengeschäft kauft man ………… 

5. Auf dem Markt kaufen wir………… 

6. In einem Möbelgeschäft bekommt man ……… 

7. Im Lebensmittelgeschäft kaufe ich ……… 
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8. In der Buchhandlung kaufen wir …….. 

9. Beim Fleischer kaufen wir……. 

10. In der Drogerie kauft man………  

 

 

4. Najděte obchod, kde můžeme jednotlivé zboží koupit: 

 

1) ein Kilo Fleisch   A) in der Konditorei 

2) einen Kuchen   B) im Spielwarengeschäft 

3) Lego    C) in der Fleischerei 

4) Zigaretten    D) im Autogeschäft 

5) ein Fahrrad    E) im Gemüsegeschäft 

6) Autoteile für mein Auto  F) in der Buchhandlung 

7) einen Hammer   G) im Heimwerkerladen (železářství) 

8) ein Brot    H) in der Bäckerei 

9) ein Kilo Kartoffeln   I) im Tabakladen 

10) ein Buch    J) im Radsportgeschäfte 

 

 

5. Spojujte správně z jakého obchodu pochází zboží? 

 

1) die Soldatenstiefel   A) aus dem Warenhaus 

2) das Brot    B) aus dem Second-Hand-Shop 

3) das Salat    C) aus der Boutique 

4) die Bluse    D) aus dem Obstladen 

5) die Turnschuhe   E) aus dem Tabakladen 

6) die Orange    F) aus dem Sportgeschäft 

7) die Zigaretten   G) aus dem Gemüseladen 

8) die alte Jeanshose   H) aus der Bäckerei 

9) die Wurst    I) aus dem Armyshop 

10) das Parfüm   J) aus der Metzgerei 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  das Kleidung – oblečení 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Oblečení, doplňování vět, slovní zásoba ve 

větách, tvoření odpovědí na otázky, překlad textu 

 

Klíčová slova – sich anziehen, die Bluse, die Hose, alt, neu, brauchen, tragen, die Farbe, der 

Geburstag 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

sich anziehen – obléknout se der Anzug – oblek  der Shorts - kraťasy  

die Bluse – blůza  das Kostüm – kostým  der Rock – sukně 

das Kleid – šaty  das Hemd – košile  die Hose – kalhoty 

die Jeans – džíny  das T-Shirt – tričko  der Hut – klobouk 

die Schuhe – boty  die Handschuhe – rukavice die Jacke - bunda 

der Pullover – svetr  der Schal – šála  die Weste - vesta 

der Badeanzug – plavky der Mantel – kabát  modern – moderní 

der Pyjama - pyžamo  die Krawatte – kravata das Leder – kůže 

die Mütze – čepice  das Nachthemd – noční košile der Rolli - rolák  

brauchen – potřebovat neu – nový   alt – starý 

tragen – nosit   einfach – jednoduchý  sauber – čistý 

schmutzig – špinavý  der Rucksack – batoh  der Schmuck - šperk 

bequem – pohodlný  gut passen – slušet  die Handtasche - kabelka 

rot  - červená   weiß – bílá   schwarz – černá 

gelb – žlutá   orange – oranžová  blau – modrá 

grün – zelená   braun – hnědá   dunkel – tmavá 

rosa - růžová 

der Geburtstag – narozeniny zum Geburstag – k narozeninám 
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Cvičení:  
 

1. Doplňte věty: 

Ich trage gern………   Já nosím rád/a………… 

Ich brauche neue………..  Potřebuji nové …………. 

Zum Geburtstag wünsche ich…….. K narozeninám si přeji ……….. 
 

2. Odpovídejte na otázky: 

Was tragen Sie nicht gern? 

Was tragen Sie, wenn Sie in ein elegantes Restaurant gehen? 

Welche Farben mögen Sie? 

Was tragen Sie, wenn es im Sommer sehr warm ist?  

Wo kaufen Sie die Kleidung? 

Was tragen Sie, wenn es im Winter -10° ist? 
 

3. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

 Fráze: 

Dieser Mantel paßt mir.   Tento kabát mi padne. 

Den nehme ich.    Ten si vezmu. 

Der  Hut gefällt mir.    Ten klobouk se mi líbí. 

Welche Größe brauchen Sie?   Jakou velikost potřebujete? 

Welche Farbe gefällt Ihnen?   Jaká barva se Vám líbí? 

Wollen Sie den Rock anprobieren?  Chcete si sukni vyzkoušet? 

Paßt  Ihnen der Rock?   Je Vám sukně? 

Brauchen Sie auch einen Hut?  Potřebujete také klobouk? 

Gibt es hier einen Spiegel?   Je tu zrcadlo? 
       

4. Čtěte a přeložte text o módě: 

Die Mode 

 Nicht alle Leute haben gleich Geschmack, aber alle wollen gut und modern gekleidet 

sein.  

Niemand will unmoderne Sachen tragen. 

 Zur Damenbekleidung gehören Kleider, Röcke, Blusen, Sweater, Kostüme und 

Mäntel.  

Am Morgen, wenn ein Mädchen oder eine Frau aufsteht, zieht sie einen Morgenrock an. 

 Wenn sie dann ins Büro, in die Fabrik oder in die Schule geht, zieht sie schöne 

Kleidung an. 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  das Wetter – počasí 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Počasí, procvičování konverzace a slovní 

zásoba ve větách, překlad textu 

 

Klíčová slova – die Sonne, der Regen, scheinen, die Jahreszeit 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

die Sonne – slunce   scheinen - svítit 

draußen – venku   blühen - kvést 

der Regen – déšť   der Regenschirm - deštník 

der Wind – vítr   windig - větrno 

der Schneemann - sněhulák  schneien - sněžit 

der Schnee - sníh 

schwimmen – plavat   springen – skákat 

das Gewitter – bouřka  der Himmel – nebe, obloha 

 

die Jahreszeit – roční období 

der Frühling – jaro 

der Sommer – léto 

der Herbst – podzim 

der Winter – zima 

die Welt – svět 

das Land - země 

der Westen – západ 

der Osten – východ 

der Norden – sever 

der Süden – jih 
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Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

     Fráze: 

 

Wie ist es heute draußen?  Jak je dnes venku? 

Wie ist das Wetter?   Jaké je počasí? 

Es ist warm.    Je teplo. 

Es ist schön.    Je krásně 

Heute ist ein schöner Tag.  Dneska je hezký den. 

Es ist schrecklich heiß.  Je strašné vedro. 

Die Sonne scheint.   Slunce svítí. 

Wie viel Grad ist es?   Kolik je stupňů? 

Fünf Grad über (unter) Null.  Je pět stupňů nad (pod) nulou. 

Im Gebirge liegt viel Schnee.  Na horách je hodně sněhu. 

Es schneit.    Sněží. 

Es ist windig.    Je větrno. 

Es regnet.          Prší.  

Es ist kalt.    Je zima. 

 

 

2. Přečtěte si rozhovor a text přeložte. 

Im April. 

Inge: Regnet es? Der Himmel ist so schwarz! 

Rudi:  Hast du Angst? 

Inge:  Vor dem Regen nicht, aber ich habe keinen Mantel, keinen Regenschirm. 

Rudi:  Weiß du was? Wir setzen uns in ein Café. 

Inge:  Aber schnell, es regnet ja schon. 

Rudi:  Das Café ist hier an der Ecke. Wir können dort warten. 

 In einer halben Stunde scheint wieder  die Sonne. 

 

  

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  Zahlen – počty 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Počty, číslovky řadové, násobné, zlomky, 

početní úkony, používání čísel ve větách, překlad vět 

 

Klíčová slova – číslovky 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

eins – 1   elf -11 

zwei – 2   zwölf - 12 

drei – 3   dreizehn - 13 

vier – 4   vierzehn - 14 

fünf – 5   fünfzehn - 15 

sechs – 6   sechszehn - 16 

sieben – 7   siebenzehn - 17 

acht – 8   achtzehn - 18 

neun – 9   neunzehn - 19 

zehn – 10   zwanzig – 20 

einundzwanzig – 21  zweiundzwanzig – 22 

dreiundzwanzig – 23  vierundzwanzig - 24 

dreißig – 30   vierzig – 40 

fünfzig – 50   sechzig – 60 

siebzig – 70   achtzig – 80 

neunzig – 90   hundert – 100 

hunderteins – 101  zweihundert – 200 

tausend – 1 000  zweitausend – 2 000  

 

das Kilo – kilo  einmal - jednou 

halb – půl   zweimal -dvakrát 

der Liter – litr   ein Gramm – 1 gram 

der Meter – metr  Zweihundert Gramm – 20 dkg 

rechnen – počítat  ein halbes Kilogramm, ein Pfund – půl kila  

plus – plus   ein Kilogramm, ein Kilo – kilogram  

minus – mínus   eine Tone - tuna 

der Computer – počítač der Kilometr - kilometr 

die Prüfung – zkouška der Liter - litr 
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Tvoření řadových číslovek: 

1. erste 

2. zwei – te 

3. dritte 

4. vierte 

5. fünfte 

6. zwanzig – ste 

7. hundert - ste 

 

 

Číslovky násobné – tvoříme příponou - mal: 

eins – einmal 

zwei – zweimal 

drei – dreimal 

zehn – zehnmal 

 

 

Početní úkony: 

5 + 3 = 8 fünf und drei ist acht 

8 – 3 = 5 acht weniger drei ist fünf 

3 x 3 = 9 dreimal drei ist neun 

9 : 3 = 3 neun durch drei ist drei 

 

 

Zlomky – tvoříme příponou – EL k řadové číslovce: 

1/3 eindrittel 

1/4 einviertel 

3/4 dreiviertel 

5/8 fünfachtel 

 

V Německu se neužívá dkg, ale jen g. 
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Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

Fráze: 

Wir fahren 228 Kilometer.   Jedeme 228 kilometrů. 

Ich brauche drei Meter Stoff.   Potřebuji 3 metry látky. 

Tanken Sie, bitte zwanzig Liter Benzin. Natankujte mi 20 litrů benzínu. 

Ich bin in Berlin zum ersten  Mal.  Jsem v Berlíně poprvé. 

 

2. Čtěte a přeložte: 

1) Geben Sie mir bitte 2 ½ Liter Wein.  

2) Hier ist ¼ Kilo Butter. 

3) Ich brauche ¾ Kilo Fleisch. 

4) Der 6. Tisch rechts ist noch frei. 

5) Der 3. Tisch links ist schon besetzt. 

6) Ihr Zimmer ist im 1. Stock.  

 

3. Čtěte a překládejte:  

1) Wie viel Filme? Vier Filme. Sieben Filme. 

2) Wie viel Flaschen? Vier Flaschen. Sieben Flaschen. 

3) Wie viel Hefte? Vier Hefte. Sieben Hefte. 

4) Wie viel Zeitschriften? Vier Zeitschriften. Sieben Zeitschriften. 

5) Wie viel Flaschen Wein? Zwei Flaschen Wein. 

6) Wie viel Flaschen Bier? Vier Flaschen Bier. 

7) Wie viel Flaschen Cola? Sieben Flaschen Cola. 

8) Warum kaufen Sie vier Hefte? 

9) Warum kaufen Sie sieben Filme? 

10) Warum kaufen Sie acht Flaschen Bier? 

11) Sie kaufen 3 Zeitschriften. 

12) Sie kaufen 10 Postkarten. 

13) Sie kaufen 7 Hefte. 

 

4. Žáci mají za úkol najít 7 číslovek: 

S  O  M  E  I  N  S  N  P 

Z  W  E  I  E  H  U  E  B 

A  C  H  T  S  E  C  H  S 

D  R  E  I  N  Z  U  E  D 
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5. V dalším cvičení žáci odpovídají na otázky celými větami a věty zapisují na dané 

řádky. 

    V odpovědi používejte číslovku, která je uvedená v závorce: 

Wie alt bist du? (16)  

………………………………………………………………………………………………… 

Wie alt ist dein Bruder? (10) 

…………………………………………………………………………………………… 

Wie viel Kinder haben Sie? (3) 

………………………………………………………………………………………… 

Wie viel Brötchen soll ich kaufen? (12) 

…………………………………………………………………………… 

 

6. Ptejte se navzájem na cenu jednotlivých předmětů: 

     Příklad: die Bluse – 300 Kč 

     Wie viel kostet die Bluse? Dreihundert Krone. 
 

das Buch –    55 Kč  der Film –    76 Kč 

der Ball –       84 Kč  der Tisch –  600 Kč  

das Foto –     22 Kč  das Heft –     12 Kč 

der Kuchen – 15 Kč  der Messer –40 Kč 

 

7. Vyjmenujte hodnoty českých mincí a bankovek. 

 

8. Úkolem žáků, je přiřadit správnou hodnotu EURA k německému překladu: 

A) € 14.30   1) fünf Euro fünfzig 

B) € 3.50   2) vier Euro vierundvierzig 

C) € 40.13   3) ein Euro fünfundfünfzig 

D) € 5.50   4) fünfzig Cent 

E) € 50.10   5) vierzehn Euro dreißig 

F) € 0.50   6) drei Euro fünfzig 

G) € 1.55   7) zehn Euro fünfzig 

H) € 1.05   8) vierzig Euro dreizehn Cent 

I) € 4.44   9) ein Euro fünf Cent 

J) € 10.50   10) fünfzig Euro zehn 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  Post und Bank – pošta a banka 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Pošta a banka, procvičování konverzace a 

slovní zásoba ve větách, blahopřání k svátkům 

 

Klíčová slova – die Post, die Bank, die Adresse, schreiben, das Geld, fragen 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

die  Post – pošta    die Bank - banka  

der Brief – dopis    die Adresse – adresa 

schicken – poslat    tippen – sázet, tipovat 

die Adresse – adresa     der Personalausweis – občanský průkaz 

Liebe Anke  - milá Anke   einzahlen – vložit peníze 

einen Brief schreiben – psát dopis  abheben – vyzvednout peníze 

die Briefmarke – dopisní známka  das Geld – peníze 

das Paket – balík    Geld wechseln – směnit peníze  

die Sendung – zásilka    der Bankdirektor – ředitel banky 

abholen – vyzvednout zásilku  die Kreditkarte – kreditní karta  

das Telegramm – telegram   die Wechselstube - směnárna   

das Formular - formulář    fragen – zeptat se    

telefonieren – telefonovat   die Frage - otázka  

das Telefon – telefon    zeigen - ukázat 

das Telefonbuch – telefonní seznam  nehmen - brát 

absenden – odeslat    borgen - půjčit 

der Schalter - přepážka 

aufgeben – podat 

mit freundlichen Grüßen - s přátelskými pozdravy 

 

Cvičení: 

Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

1. Fráze: 

 

Haben Sie Kleingeld?    Máte drobné? 

Wo ist bitte der Schalter?   Kde je prosím přepážka? 

Dort hinten.     Tam vzadu. 

Ich will meine Sendung abholen.  Chci si vyzvednout mojí zásilku. 
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Ich möchte Geld von Konto abheben. Chtěl bych si vyzvednout peníze z konta. 

Ihren Personalausweis, bitte.   Váš občanský průkaz, prosím. 

Ich will auch Briefmarken kaufen.   Chci koupit také poštovní známky. 

Ich muss ein Paket schicken.   Musím poslat balík. 

Sie müssen noch die Gebühr bezahlen. Musíte zaplatit ještě poplatek. 

Ich brauche zu Hause telefonieren.  Potřebuji zavolat domů. 

Im Telefonbuch suche ich die Nummer. V telefonním seznamu hledám číslo.  

Warum muss sie zur Post gehen?  Proč musí jít na poštu? 

Ich gehe zur Post.    Jdu na poštu. 

Ich muss den Brief schreiben.  Musím napsat dopis. 

Wir müssen den Brief schicken.  Musíme dopis poslat. 

 

 

2. Blahopřání: 
 

Frohe Ostern!     Veselé velikonoce! 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten Přejeme Vám veselé vánoce  

und ein glückliches Neues Jahr.   a šťastný nový rok. 

Zum Geburtstag wünsche ich dir alles Gute. K narozeninám Ti přeji vše nejlepší. 

 

 

3. Napište dopis v německém jazyce svému kamarádovi, o tom jak se máte. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  die Lebensmittel – potraviny 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Potraviny, procvičování konverzace a slovní 

zásoba ve větách, sloveso kaufen, překlad vět, rozdělování slov do skupin ovoce a zelenina, 

názvy obchodů 

 

Klíčová slova – Fleisch, Wurst, Fisch, frisch, Gemüse, Obst, warm, kalt 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

das  Fleisch – maso 

die Wurst – salám 

die Salami – salám trvanlivý 

das Kotelett – kotleta 

das Huhn  - kuře 

das Steak – plátek hovězího masa 

der Schinken – šunka 

das Würstchen – párek, klobása 

der Fisch – ryba 

frisch – čerstvý 

süß – sladký 

sauer – kyselý 

die Gemüse – zelenina 

der Weißkohl – bílé zelí 

der Knoblauch – česnek 

die Zwiebel – cibule 

die Karotte – karotka 

die Kartoffeln – brambory 

der Spinat – špenát 

die Tomate –rajčata 

der Blumenkohl – květák 

das Obst – ovoce 

die Banane –banán 

die Zitrone – citrón 

die Melone – meloun 

der Apfel – jablko 

die Tasse – šálek 
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der Teller- talíř 

die Speisekarte – jídelní lístek 

frei – volný  besetzt – obsazený  leer - prázdný 

warm – teplý  kalt – studený 

einkaufen gehen – jít nakupovat 

brauchen – potřebovat 

nehmen – vzít, brát 

 

 

 

Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si časování slovesa KAUFEN a přeložte do německého jazyka  

    následující věty. 

 

kaufen – koupit 

ich kaufe  wir kaufen     

du kaufst  ihr kauft     

er, sie, es kauft sie, Sie – kaufen 

    

1. Já koupím zeleninu. 

2. Koupíš kafe? 

3. Vy koupíte čerstvou rybu. 

4. Koupíme nový dům. 

5. Ona koupí sladké ovoce. 

6. On musí koupit meloun. 

7. Chceme koupit cibuli a česnek. 

8. Musíme koupit maso k večeři. 

 

2. Čtěte a přeložte věty: 

1. Was ist das?  5. Das ist Suppe. 

2. Das ist Tee.   6. Das ist Obst. 

3. Das ist Most.  7. Das ist Eis. 

4. Das ist Sahne.  8. Das ist Kaffee. 

 

3. Čtěte a přeložte věty: 

 

1. Wo ist das? 

2. Hier ist Tee, hier ist Most. 

3. Hier ist Suppe, hier ist Obst. 

4. Hier ist Sahne, hier ist Eis. 
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5. Wir essen Suppe.   6.Nehmen Sie Suppe! 

7. Wir essen Obst.   8. Nehmen Sie Obst! 

9. Wir essen Eis.  10. Nehmen Sie Eis! 

 

4. Které slovo sem nepatří? 

Na každém řádku se vyskytuje slovo, které mezi ostatní na řádku nezapadá. Písmenko, 

pod kterým se takové slovo skrývá, napiš do volného pole vpravo. 

 

a) Messer b) Gabel c) Flasche d) Löffel  

a) Appetit b) Hunger c) Durst d) Essen  

a) kosten b) backen c) braten d) grillen  

a) Gasthaus b) Kaffehaus c) Küche d) Restaurant  

a) Koch b) Rezept c) Zubereitung d) Zutaten  

a) Bier b) Wein c) Glühwein d) Wasser  

a) Krapfen b) Napfkuchen c) Brötchen d) Wurst  

a) Nudelsuppe b) Tomatensuppe c) Gulaschsuppe d) Risotto  

a) frühstücken b) zu Mittag essen c) zu Abend essen d) schlafen  

a) Wurst b) Fleisch c) Kotelett d) Mehlspeise  

a) Birne b) Pflaume c) Dill d) Apfel  

a) Gemüse b) Fleisch c) Kotelett d) Wurst  

a) versalzen b) abschmecken c) dünsten d) bestellen  

a) bestellen b) bedienen c) nachrechnen d) lernen  

a) Hunger b) Durst c) Appetit d) Lust  

a) fett b) brav c) scharf d) sauer  

a) Öl b) Essig c) Mehl d) Mineralwasser  

a) Eis b) Pudding c) Sahne d) Pfeffer  
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5. Rozdělte následující slova do skupiny ovoce a do skupiny zelenina. 

Salat  Erdbeeren  Blumenkohl  Ananas Erbsen   Melone Porree

   Wein  Schnittlauch  Sellerie Zitrone  Zucchini 

Zwetschke Pampelmuse  Knoblauch  Weißkohl   Karotte  Banane    

Apfel   Gurke   Blumenkohl Kirschen Paprika   

Zitrone   Zwiebel    Tomate    Melone Spinat   Rotkohl 

Kartoffeln  Birne  Pflaume Sauerkirsche Tomate   

Orange Apfelsine Grapefruit Petersilie Mandarine  

     

 

Obst 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Gemüse 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Správně doplňte do vět názvy obchodů: 

einer Drogerie, dem Supermarkt, den Zeitungskiosk, dem Markt, das Möbelgeschäft, dem 

Fleischer, 

dem Elektrowarengeschäft, die Drogerie, der Buchhandlung 

1. Wo kaufst du das frische Gemüse? Auf …………………………. 

2. Ich war in ……………. und kaufte eine schöne Bluse. 

3. Bei ………………. kauft sie ein Kilo Fleisch und zwei Fische. 

4. In ……………. Bekommt man Lebensmittel und Getränke. 

5. Ich brauche Haarshampoo, ich muss in …………………. Gehen. 

6. Das neue Buch kauft sie in ……………………………. 

7. Ich gehe in ……………….und ich kaufe zehn Fahrkarten. 

8. Wo kaufst du die moderne Lampe? In ………………………………… 

9. Wenn wir neue Möbel brauchen, gehen wir in ……………………………… 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  Die Lebensmittel – potraviny 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Potraviny, procvičování konverzace a slovní 

zásoba ve větách, sestavit recept na guláš, opakování časování sloves 

 

Klíčová slova – Milch, Brot, Zucker, Salz, kochen, probieren, backen, Recept 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

die Milch – mléko     das  Öl - olej 

die Margarine – margarín    der Essig - ocet 

das Joghurt – jogurt     das Salz - sůl 

der Honig – med     der Pfeffer - pepř 

die Eier – vajíčka     die Gewürze - koření 

die Marmelade – marmeláda    der Senf - hořčice 

der Zucker – cukr     das Brot - chléb 

das Mehl – mouka     das Brötchen - houska 

die Linsen – čočka     die Konserve - konzerva 

die Bohnen – fazole     der Reis - rýže 

die Teigwaren – těstoviny    die Schokolade – čokoláda 

der Obstkuchen – ovocný koláč   das süße Gebäck – sladké pečivo 

die Torte – dort     die Sahnetorte – šlehačkový dort 

das Eis – zmrzlina      der Hefekuchen – kynutý koláč 

kochen – vařit      das Rezept – kuchařský předpis, recept 

probieren – ochutnat     mischen – míchat 

der Geschmack – chuť    aufkochen – přivést do varu 

schneiden – krájet     geben - dát  

backen- osmažit      zugeben - přidat 

die Vorbereitung - příprava 
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Cvičení: 

 

Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

 

1. Najděte k otázce správnou odpověď.  

    Věty přeložte do českého jazyka. 
 

A. Trinken Sie keinen Tee?  1. Doch, ich esse Fleisch. 

B. Möchten Sie ein Glas Wein? 2. Doch, ich esse gern Kuchen. 

C. Essen Sie gern Kuchen?  3. Nein, ich trinke keinen Tee. 

D. Trinken Sie keinen Wein?  4. Ja, ich esse gern Fleisch. 

E. Essen Sie keinen Kuchen?  5. Doch, ich trinke gern Wein. 

F. Möchten Sie einen Tasse Kaffee? 6. Ja, ich möchte einen Wein. 

G. Essen Sie kein Fleisch?  7. Nein, ich möchte keine Kaffe. 

H. Essen Sie gern Fleisch?  8. Ja, ich esse gern Kuchen. 

 

2. Připravte recept na přípravu guláše.  Žáci mohou použít slovíčka z nabídky. 

Ich koche Gulasch 

Fleisch, Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kümmel, Pfanne, Topf, Öl 

vorbereiten, kochen, schneiden, mischen, geben, aufkochen, zugeben 

 

3. Procvičujte tvary sloves podle vzoru: 

Otázka: Brauchst du ein Buch?   Potřebuješ knihu? 

Odpověď A) :   Ja, ich brauche ein Buch. Ano, já potřebuji knihu. 

Odpověď B) : Er braucht ein Buch.  On potřebuje knihu. 

 

a)  Hörst du die Vögel? 

b)  Holst du den Koffer? 

c)  Machst du einen Kaffee? 

d)  Lernst du Mathematik? 

e)  Lernst du fleißig? 

f)   Sagst du es ihm? 

g)  Kochst du die Suppe? 

h)  Kaufst du die Butter? 

ch) Lebst du bei der Mutter? 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  Grüße und Vorstellung – pozdravy a představování 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Pozdravy a představování, procvičování 

konverzace a slovní zásoba ve větách, překlad vět, tvoření otázek 

 

Klíčová slova – Guten Tag!, danke, bitte, vorstellen, der Name, der Freund 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

Guten Tag!- dobrý den  Guten Morgen!-  dobré ráno 

Guten Abend! – dobrý večer  grüßen – pozdravit, pozdravovat   

Hallo – ahoj    tschüs – ahoj (při loučení)       

Auf Wiedersehen! – nashledanou Gute Nacht – dobrou noc  

Bis bald! – brzy nashledanou  Bis Morgen! – zítra nashledanou 

Danke! – děkuji   Danke sehr – děkuji pěkně 

Bitte – prosím    Bitte, nicht zu danken – prosím, není zač  

der Mann – muž   die Frau – žena     

der Junge – chlapec   der Freund - přítel 

das Mädchen – dívka   die Freundin – přítelkyně   

vorstellen – představit  kommen – přijít    

gestatten- dovolit    heißen – jmenovat se 

Wie geht´s? – Jak se máš?  Wie heißt du? Jak se jmenuješ? 

Danke gut. – Děkuji dobře.  freuen (sich) – těšit se 

der Name – jméno   der Vorname – křestní jméno     

 der Nachname – příjmení  willkommen – vítat 

gehen – jít    nehmen – vzít 
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Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

 

Fráze: 

Herzlich willkommen.  Srdečně vítáme. 

Es freuet mich Sie zu sehen.  Jsem rád ( těší mě), že Vás vidím. 

Kommen Sie herein.   Pojďte dál. 

Nehmen sie Platz, bitte.  Posaďte se, prosím. 

Gestatten Sie mir, mich vorstellen. Dovolte mi, abych se představil. 

Entschuldigen Sie mich, bitte. Omluvte mě, prosím. 

Ich heiße Peter.   Jmenuji se Petr. 

Mein Name ist Peter.   Mé jméno je Petr. 

Das ist meine Frau.   To je moje paní. 

Ich stelle Ihnen unsere Freunde vor. Představím Vám naše přátele. 

Grüßen Sie Ihre Familie.  Pozdravujte svoji rodinu. 

Wohin gehen die Jungen?  Kam jdou chlapci? 

Wie lange bleiben Sie in Prag? Jak dlouho zůstanete v Praze? 

 

2. Najděte správný překlad: 

1. Herzlich willkommen.   A. Dobrý večer, pane Schmidte.  

2. Nehmen Sie Platz, bitte.   B. Jak se daří? 

3. Guten Abend, Herr Schmidt.  C. Posaďte se, prosím. 

4. Es freuet Sie mich Sie zu sehen.  D. Na shledanou. 

5. Entschuldigung Sie mich, bitte.  E. Děkuji, ujde to. 

6. Wie geht´s?     F. Těší mě, že Vás vidím. 

7. Danke, es geht.    G. Srdečně vítáme. 

8. Auf Wiedersehen.    H. Omluvte mě, prosím. 

 

3. Doplňte do vět vhodná slova. Slova vyberte z nabídky. 

geht´s, Platz, gut, vorstellen, freuet, heiße, heißt,  

 

Darf ich Ihnen meinen Freund Peter ……………………….? 

Es ……………………mich Sie wieder zu sehen. 

Wie ……….du? Ich …………….. Mark. 

Nehmen Sie ………., bitte. 

Wie …………es?  Danke ……….. 

 



 

 40 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  Grüße und Vorstellung – pozdravy a představování 

4. Tvořte otázky na následující odpovědi: 

 

1. ………………..……………   ……..?  Danke gut. 

2. ………………….…………..………?  Das ist Frau Monika. 

3 ………………….………….………..?  Mein Name ist Karl. 

4. ………………………..….…..……..?  Ich warte auf meinen Freund. 

5. ……………   ………………………?  Wir gehen zum Fußball. 

6. …………………………..………….?  Ja, ich gehe gern mit. 

 

5. Ve dvojicích si připravte rozhovor dvou přátel, kteří se potkají po delší době.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  die Familie – rodina 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Rodina, tvoření vět, příbuzenské vztahy, 

opakování slovesa haben 

 

Klíčová slova – Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Eltern, heissen, arbeiten 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

der Vater – otec   die Mutter - matka 

der Bruder – bratr   die Schwester - sestra 

der Großvater, der Opa – děda   die Großmutter, die Oma – babička 

der Onkel - strýc    die Tante - teta 

der Sohn – syn   die Tochter - dcera 

die Eltern – rodiče   die Großeltern - prarodiče 

das Kind – dítě   die Geschwister - sourozenci 

der Schwager - švagr   die Schwagerin - švagrová 

der Schwiegervater – tchán  die Schwiegermutter - tchyně 

verheiratet – vdaná, ženatý  heiraten – vdávat se, ženit se 

heißen – jmenovat se   arbeiten - pracovat 

adoptiv – adoptivní   ledig - svobodný 

sterben – zemřít   verheiratet – ženatý, vdaná 

der Tod – smrt   kommen aus – pocházet z    

 



 

 42 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  die Familie – rodina 

Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu tvorbou vět. 

Fráze: 

Das ist unsere Familie.   To je naše rodina. 

Das sind unsere Kinder.   To jsou naše děti. 

Unser Sohn heißt Paul.    Náš syn se jmenuje Pavel. 

Unsere Tochter ist vierzehn Jahre alt.    Naše dcera má 14 let. 

Kennen Sie meine Eltern?   Znáte moje rodiče? 

Das sind meine Mutter und mein Vater.  To je moje matka a můj otec. 

Er ist noch ledig.    Je ještě svobodný. 

Sie ist schon verheiratet.   Je už vdaná. 

Sie bekommt bald ein Kind.   Brzy bude mít dítě. 

Wie heißen Sie?    Jak se jmenujete? 

Wie alt bist du?    Kolik je ti let? 

Wo und wann sind Sie geboren?  Kde a kdy jste se narodil? 

Wo wohnen Sie?    Kde bydlíte? 

 

2. Na konci věty doplňte příbuzenský vztah:  

Tante,  Schwägerin, Eltern,  Großvater, Onkel, Großmutter,  

Schwiegervater – tchán,  Schwiegermutter – tchyně,  Onkel  
 

  1.  Der Vater meiner Mutter ist mein …………………… 

  2.  Die Mutter meines Vaters ist meine  …………………………… 

  3.  Der Vater meiner Frau ist mein   …………………………… 

  4.  Die Mutter meines Mannes ist meine …………………………… 

  5.  Die Schwester meiner Mutter ist meine …………………………… 

  6.  Die Schwester meines Vaters ist meine …………………………… 

  7.  Der Bruder meines Vaters ist mein …………………………… 

  8.  Die Frau von meinem Bruder ist meine …………………………… 

  9.  Der Mann von meiner Schwester ist mein …………………………… 

10. Die Mutter und der Vater sind meine …………………………… 

 

3.  Zopakujte si časování slovesa HABEN – mít 

     Utvořte jednu kladnou a jednu zápornou větu ve všech osobách čísla jednotného 

     i čísla množného. 
 

časování slovesa - HABEN – mít 

1. ich HABE  1. wir HABEN 

2. du HAST  2. ihr HABT 

3. er / sie / es HAT 3. Sie/sie HABEN 
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Téma:  die Familie – rodina 

 

4. Sloveso HABEN doplňte do vět ve správném tvaru: 

 

1. Wir …… Zeit.    7. Ich ………….. Hunger. 

2. Martin ….. kein Hobby.   8. Sie …………..das Auto. 

3. Der Onkel ….. ein Haus.   9. ………….. ihr auch das Auto? 

4. Ich ….. kein Recht.    10. Ich ….. nicht genug Geld bei mir. 

5. ….. Sie bitte Ansichtskarten von Berlin? 11. ….. sie auch eine Schwester? 

6. ….. du einen Hund ?   12. Warum ….. er Angst? 

  

 

4. Podle rodokmenu žáci doplní jednotlivé vztahy mezi členy rodiny REUTERS: 

 

 
 

 

Gerhard und Ursula sind ___________ von Marcus und Susi. 

Petra ist ___________ von Bernd und Ilse. 

Ulla ist ___________von Hans. 

Gertrud ist __________ von Klaus. 

Ilse ist _________ von Ursula. 

Bern ist _________ von Ilse. 

Bern und Ilse sind _________ von Ulla. 

Bern ist _________ von Marcus und Susi. 

Marcus ist _________ von Susi. 

Gerhard ist _________ von Petra. 
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Ursula ist _________ von Marcus. 

Klaus ist __________ von Marcus. 

Gertrud ist ________ von Susi. 

Gerhard und Ursula sind ___________ von Bernd und Gertrud. 

Gertrud ist ________ von Ulla. 

Klaus ist ________ von Hans. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 

 

 

 



 

 45 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  Auto fahren – řídit auto 

Téma:  Auto fahren – řídit auto 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Řídit auto, slovní zásoba ve větách, tvoření 

vět, rozdělování slov do skupin 

 

Klíčová slova – das Auto, fahren, die Autobahn, tanken, schnell, langsam 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

das Auto – auto    der Wagen – vůz 

PKW – osobní vůz    LKW – nákladní vůz 

fahren – jet, řídit    der Fahrer - řidič 

die Autobahn – dálnice   die Hauptstraße – hlavní silnice 

die Seitenstraße – vedlejší silnice  bremsen – brzdit 

geradeaus – rovně    links – doleva 

rechts – doprava 

Einfahrt verboten. Zákaz vjezdu.  Parkverboten! Zákaz parkování 

parken –  parkovat    der Parkplatz - parkoviště 

der Unfall – nehoda    der Blinker – blinkr 

das Rad – kolo    mit dem Fahrrad fahren – jet na jízdním kole 

der Reifen – pneumatika   mit dem Motorrad fahren – jet na motorce 

das Lenkrad- volant    der Tank - nádrž 

die Motorhaube – víko kapoty  der Motor - motor 

eine Panne haben – mít poruchu  sparen - šetřit 

der Automechaniker – automechanik wollen (ich will) - chtít 

das  Öl – olej     pünktlich - přesně     

die Tankstelle – benzínová pumpa 

volltanken – natankovat plnou nádrž 

das Benzin – benzín das Taxi – taxík der Bus – autobus die U-Bahn - metro 

langsam – pomalu schnell – rychle 
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Téma:  Auto fahren – řídit auto 

Cvičení: 

 

Fráze: 

Womit kann ich Ihnen helfen?      S čím Vám mohu pomoci? 

Ich habe hier mein Auto zur Servicekontrolle.  Mám zde auto k servisní kontrole. 

Das Motoröl ist zu wechseln.    Motorový olej je k výměně. 

Stellen Sie es bitte dort in Reparatur-  Postavte ho, prosím, tam  do 

werk ab.      opravárenské dílny. 

Wie lange wird es dauern?    Jak dlouho to bude trvat? 

Wir haben heute zu viele Bestellungen.  Máme dnes příliš mnoho zakázek. 

Können Sie morgen anrufen?    Můžete zavolat zítra? 

Können Sie bitte den Motor einstellen?  Můžete mi, prosím, seřídit motor? 

Starten Sie und lassen Sie den Motor  Nastartujte a nechte motor běžet 

im Leerlauf laufen.     na neutrál. 

Treten Sie das Gaspedal durch.   Sešlápněte plyn. 

Geben Sie noch mehr Gas.    Přidejte ještě více plyn. 

Ja, das können wir reparieren.   Ano, to můžeme opravit. 

Auch das Bremslicht brennt nicht.   Také nesvítí brzdové světlo. 

Gut, wir bringen alles in Ordnung.   Dobře, dáme všechno do pořádku. 

Wann wird die Reparatur  fertig sein.  Kdy bude oprava hotová? 

Kommen Sie etwa zwei Stunden.   Přijďte asi za dvě hodiny. 

Ich interessiere mich für Autos.   Zajímám se o auta. 

 

1. Vytvořte spojením věty a správně vyberte, jaké spojení nejde říct.  

 

a) Ich muss meinen Wagen  - waschen. c) Das Auto  - nimmt   Öl. 

           - tanken.           - braucht Öl.  

           -  baden.           - hat genug Öl. 

           - parken. 

 

b) Der Tank ist  - kaputt.   d) Ist der Wagen   - blau? 

   - schwierig.         - fertig? 

   - groß.          - neu?  

   - voll.          - blond?  

 

2. Rozdělte do tří skupin následující slova: 

Pullover Wagen  Brief  Kuchen  Benzin  Brille  

Brot  Haare  Geld  Kind  Auto  Fleisch  

Wurst  Blech  Hände   Öl  Papier  Hals  

Führerschein Torte  Kopf  Salat  Liebe  Hemd 

 



 

 47 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  Auto fahren – řídit auto 

SKUPINY: 

 

1. verlieren – ztratit 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. schneiden – krájet   

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. waschen – mýt  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  der Körper – tělo 

Téma:  der Körper – tělo 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Tělo, slovní zásoba ve větách, přídavná jména 

 

Klíčová slova – der Mensch, die Leute, die Hand, das Bein, groß, klein 

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 
 

der Mensch – člověk   die Leute - lidé 

der Kopf – hlava   die Zunge - jazyk    

das Haar – vlasy   die Mandeln - mandle 

das Gesicht – obličej    das Herz - srdce    

das Auge – oko   der Magen - žaludek 

die Nase – nos    das Ohr – ucho 

der Mund – ústa   der Zahn – zub 

die Lippe – ret    der Hals – krk 

die Hand – ruka   der Finger – prst 

der Rücken – záda   der Bauch – břicho 

das Bein – noha   das Knie – koleno 

der Fuß – chodidlo 

groß – velký    klein – malý 

schwer – těžký   leicht – lehký 

stehen – stát    liegen – ležet 

sitzen – sedět 

 

slovní zásoba - přídavná jména: 

 

gut – dobrý    dumm – hloupý 

brav – hodný    ruhig – klidný 

intelligent – inteligentní  faul – líný 

lieb, nett – milý   klug – moudrý 

ordentlich – pořádný   unordentlich – nepořádný 

nervös – nervózní   vorsichtig – opatrný 

fleißig – pilný    pedantisch – puntičkářský 

arbeitsam – pracovitý   angenehm – příjemný 

traurig – smutný   lustig – veselý 

sympathisch – sympatický  böse – zlý 

neugierig – zvědavý   hässlich - ošklivý 
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Cvičení: 

 

Fráze: 

Wie heißen Sie?    Jak se jmenujete? 

Wie ist Ihr Nachname (Vorname)?  Jaké je Vaše příjmení (křestní jméno)? 

Wann sind Sie geboren und wo?  Kdy jste se narodil a kde? 

Ich heiße Pavel.    Jmenuji se Pavel. 

Mein Nachname ist Novák.   Mé příjmení je Novák. 

Ich bin am 2.März 1985 geboren in Slaný. Narodil jsem se 2.3.1985 ve Slaném. 

Ihre Adresse, Wohnort?   Vaše adresa, bydliště? 

Ich bin ein Tscheche.    Jsem Čech. 

Meine Frau ist eine Deutsche.  Moje žena je Němka. 

Sie ist klein und schlank.   Ona je malá a hubená. 

Er hat grüne Auge und Brille.  On má zelené oči a brýle. 

Sie hat lange und schwarze Haare.  Má dlouhé a černé vlasy. 

Sie ist eine attraktive Frau.   Je to atraktivní žena. 

 

 

1. Přídavná jména seřaďte do dvou sloupců – pozitivní a negativní přídavná jména: 

nett  lustig  dumm   sympathisch  intelligent 

freundlich langweilig unsympathisch  hässlich  

 attraktiv 

ruhig  hübsch  schön   schlank   dick 

komisch nervös  gemütlich  unfreundlich  faul 

 

 

2. Vyberte jedno slovo, které se nehodí k ostatním v řadě: 

a) nett – freundlich – sympathisch – hübsch 

b) schlank – intelligent – groß – blond 

c) alt – dick – dünn – schlank 

d) blond – langhaarig – attraktiv – schwarzhaarig 

e) hässlich – hübsch – schön – attraktiv 

f) nervös – ruhig – gemütlich – jung 

g) nett – komisch – unsympathisch – unfreundlich 

 

  

______________ 

Přejdi na OBSAH 

 



 

 50 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  Unterkunft – Ubytování 

Téma:  Unterkunft – Ubytování 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Ubytování, slovní zásoba ve větách, tvoření 

otázek, překlad textu 

 

Klíčová slova – das Hotel, das Zimmer, die Unterkunft 

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

das Hotel - hotel 

das Camp – kemp 

der Zimmerschlüssel – klíč od pokoje 

das Motel  -motel 

die Übernachtung – nocleh 

besetzt – obsazený 

die Vollpension – plná penze 

das Zimmer – pokoj 

das Einbettzimmer – jednolůžkový pokoj 

das Zweibettzimmer – dvoulůžkový pokoj 

das Privatzimmer – soukromý pokoj 

übernachten – přenocovat 

das Zelt – stan 

das Zelt aufschlagen – postavit stan 

die Unterkunft – ubytování 

unterbringen – ubytovat 

die Rechnung – účet 

frei – volný 

das Gepäck – zavazadla 

 

Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

Fráze: 

Wir suchen eine Übernachtung. Hledáme nocleh. 

Welche Unterkunft gibt es hier? Jaké množství ubytování tady jsou? 

Haben Sie freie Zimmer?  Máte volné pokoje? 

Leider haben wir keine freien  Bohužel nemáme volné pokoje. 
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Zimmer. 

Was für ein Zimmer wünschen  Jaký pokoj si přejete? 

Sie?     

Wir haben ein Zimmer für Sie  Rezervovali jsme pro vás pokoj. 

reserviert? 

Wie lange möchten Sie bleiben? Jak dlouho si přejete zůstat? 

Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Tady je klíč od vašeho pokoje. 

Bereiten Sie meine Rechnung  Připravte, prosím, můj účet. 

vor, bitte 

 

 

Cvičení  

 

1. Žáci tvoří otázky na uvedené odpovědi. 

 

1)….........?  Ja, wir haben für Sie ein Appartement reserviert. 

2)……….?  Leider, unser Hotel ist voll besetzt. 

3)……….?  Ich kann Ihnen eine private Unterkunft empfehlen. 

4)……….?  Die Nachtbar ist ab zehn Uhr geöffnet. 

5)……….?  Das Frühstück gibt es um halb acht. 

 

 

2. Přeložte následující text do sešitů. 

 

1) Hledáme nocleh. 

2) Jaké jsou tu možnosti ubytování? 

3) Museli jsme přenocovat v ubytovně. 

4) Raději půjde do hotelu. 

5) Bohužel máme všechno obsazeno. 

6) V tomto kempu si můžete postavit stan. 

7) Rezervovali jsme pro vás pokoj. 

8) Připravte, prosím, můj účet. 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  im Restaurant – v restauraci 

Téma:  im Restaurant – v restauraci 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma V restauraci, slovní zásoba ve větách, tvorba 

vět, kladné a záporné věty 

 

Klíčová slova – wünschen, die Rechnung, besetzt, frei, der Ober, bezahlen 

 

Určeno pro -  1. až 3. ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

das Hauptgericht – hlavní chod 

das Diätgericht – dietní jídlo 

anbieten – nabídnout 

bestellen – objednat 

das Mittagessen – oběd 

das Frühstück – snídaně 

das Abendbrot – večeře 

Guten Appetit! – Dobrou chuť! 

besetzt – obsazený 

wünschen – přát si 

die Rechnung – účet 

frei – volný 

der Ober – vrchní 

Herr Ober! – pane vrchní 

auswählen – vybrat 

bezahlen – zaplatit 
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Téma:  im Restaurant – v restauraci 

Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

 

Fráze: 

Was wünschen Sie bitte?   Co si přejete prosím?    

Sprechen Sie Deutsch?   Mluvíte německy? 

Ich spreche nur wenig Deutsch.  Mluvím pouze málo německy.  

Sie sprechen zu schnell.   Mluvíte moc rychle. 

Verstehen Sie mich?    Rozumíte mi? 

Ja, ich verstehe alles.    Ano, rozumím všemu. 

Ist der Tisch frei, bitte?   Je ten stůl volný, prosím? 

Wünschen Sie einen Tisch für zwei (drei, vier) Personen?  Přejete si stůl pro 2 (3,4) osoby? 

Der Tisch am Fenster ist besetzt.  Stůl u okna je obsazený. 

Dort ist ein freier Tisch.   Tam je jeden stůl volný. 

Herr Ober, bitte, die Speisekarte.  Pane vrchní, prosím, jídelní lístek. 

Wir möchten  Mittagessen.   Chtěli bychom obědvat. 

Wünschen Sie ein Menü?   Přejete si menu? 

Was wünschen Sie zum Trinken?  Co si přejete k pití? 

Was wünschen Sie zum Abendessen? Co si přejete k večeři? 

Haben Sie bestellt?    Máte objednáno? 

Wünschen Sie einen Aperitif?  Přejete si aperitiv? 

Ich wünsche Ihnen guten Appetit.  Přeji Vám dobrou chuť. 

Her Ober, wir möchten zahlen.  Pane vrchní, zaplatíme. 

Hier ist Ihre Rechnung, bitte.   Zde je Váš účet, prosím. 

Habe ich alles zusammen rechnen?  Můžu vše spočítat dohromady? 

Wir bezahlen jeder für sich.   Zaplatíme každý zvlášť. 

Danke vielmals. Vielen Dank.  Děkuji moc. Moc díky. 

Bitte. Nichts zu danken.   Prosím. Není zač. 

 

2. Doplňte věty vhodnými slovy. 

1. Herr Ober, ist der  ………………….. frei? 

2. Ich wünsche Ihnen guten   …………………. 

3. Wir möchten zu Mittag  …………………… 

4. Zum Trinken ………………… ich Kaffe und Bier. 
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3. Z nabídky tří možností vyberte jednu, aby věta dávala smysl. 

 

1. Herr Ober, bringen Sie uns …….. 

 

a) ………  die Eintrittskarte. 

b) ………. die Fahrkarte. 

c) …………die Speisekarte. 

 

2. Zum trinken nehmen wir …… 

 

a) ………gelb Wein. 

b) ………trockenen Wein. 

c)  …….. schwarzen Wein. 

 

3.  Zum Abendbrot möchte ich ……….. 

 

a) …….etwas Gemütliches. 

b) ……..nur etwas Kleines. 

c) ……..alles Gute. 

 

4. Ich empfehle Ihnen ……..  

 

a) ………unsere Spezialität. 

b) …….. meine Frau. 

c) ……..meine Geldbörse. 

 

5. Als Dessert haben wir ……. 

a) ………Wiener Schnitzel. 

b) ………Eisbecher mit Schlagsahne. 

c) ……..einen Aschenbecher. 

 

6. Herr Ober, ich möchte ………. 

a) …….. bezahlen. 

b) …….. singen. 

c) ……… spazieren gehen. 
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Téma:  im Restaurant – v restauraci 

 

4. Najděte správnou odpověď na otázky . 

 

1. Ist der Tisch frei?    A. Diese Speise ist auch für Kinder. 

2. Was wünschen Sie, bitte?    B. Wir bezahlen jeder für sich. 

3. Was möchten Sie zum trinken?  C. Leider, dieser Tisch ist besetzt. 

4. Darf ich Ihnen diesen Wein empfehlen? D. Wir möchten frühstücken. 

5. Bekommt man bei Ihnen auch Kinderteller.    E. Bringen sie uns zwei Glas kaltes Bier. 

6. Bezahlen Sie zusammen?   F. Ja, wir können ihn probieren. 

 

 

5. Přiřaďte slovesa správně kam patří: 

 

kritisieren, zahlen, tragen, lügen 

a) falsch, nicht wahr  ……………………. 

b) Geld, Rechnung, kaufen  ………………….. 

c) Kleidung, Schuhe, Hemd …………………….. 

d) schlecht finden, schlecht sagen, warum?  ………………………… 

 

 

6. Doplňte správně povolání  kam patří: 

 

Zahnarzt, Kellner,  Verkäuferin, Maurer, Schauspielerin,  Lehrer, Maler 

a) Schule, Klasse ………………….. 

b) Zähne, Mund ……………………. 

c) mit Farbe malen …………………….. 

d) mit Steinen bauen …………………. 

e) verkaufen, Geschäft ………………….. 

f)  Gaststätte, Restaurant ………………….. 

g) Theater, Kino ………………………. 
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7. Přeložte tyto věty a na věty odpovězte kladně i záporně: 

 

1. Haben Sie ein Zimmer frei? 

2. Ist das Zimmer mit Bad? 

3. Ist dort ein Duschraum? 

4. Ist die Balkontür offen? 

5. Waschen Sie mein Auto? 

6. Wo wohnt mein Freund Karl Müller? 

7. Wo ist die Bar? 

8. Ist die Bar jetzt offen? 

9. Ist das Restaurant jetzt voll? 

10. Ist der Tisch dort rechts frei? 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  in der Stadt – ve městě 

Téma:  in der Stadt – ve městě 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Ve městě, procvičování konverzace, slovní 

zásoba ve větách, překlad vět, věty tázací 

 

Klíčová slova – die Stadt, die Schule, links, rechts, geradeaus, zu Fuß 

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

  

die Stadt – město  die Stadtcentrum– centrum města der Park – park  

der Fluss – řeka  die Brücke – most  das Rathaus - radnice 

die Kirche – kostel  der Park – park   das Museum - muzeum 

die Schule – škola  die Post – pošta  die Bank - banka 

das Geschäft – obchod die Straße – ulice  die Kreuzung - křižovatka 

die Fabrik – továrna  der Platz – náměstí  die Ampel - semafor 

das Kino – kino  der Film – film  die Kasse – pokladna 

das Theater – divadlo  das Schloss – zámek  die Burg - hrad  

das Restaurant – restaurace der Bahnhof – nádraží die Straßenbahn - tramvaj  

besuchen – navštívit  zu Fuß – pěšky  die Fußgängerzone – pěší zóna 

geradeaus – rovně  links – vlevo   rechts - vpravo  

die Auskunft – informace die Ecke – roh   um die Ecke – za rohem 

U-Bahn – metro  ins Kino gehen – jít do kina 
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Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

 

Fráze: 

Darf ich Sie um eine Auskunft bitten? Smím Vás požádat o informaci? 

Wie komme ich zur Platz, bitte?  Jak se prosím dostanu na náměstí? 

Sie gehen diese Straße geradeaus.  Půjdete touto ulicí rovně. 

Sie müssen bis zur Kreuzung gehen.  Musíte jít až ke křižovatce. 

Dort gehen Sie links.    Tam půjdete doleva. 

Wo ist U-Bahn, bitte?    Kde je metro, prosím? 

Zur Metrostation haben Sie es nicht weit. Na stanici metra to nemáte daleko. 

Kann ich auch zu Fuß gehen?  Mohu jít také pěšky? 

Hier ist die Fußgängerzone.   Tady je pěší zóna. 

In der Stadt sind viele Theater.  Ve městě je mnoho divadel. 

Gibt es in dieser Stadt ein Schloss?  Je v tomto městě zámek? 

Wo ist hier eine Apotheke?   Kde je tady lékárna? 

Wie komme ich zum Bahnhof?  Jak se dostanu k nádraží? 

Wünschen Sie noch etwas?   Přejete si ještě něco? 

Welche Nummer suchen Sie?  Jaké hledáte číslo? 

 

2. Rozhovor - žáci si procvičí slovní zásobu a tvoření vět: 

 

A)- Entschuldigen Sie, fahre ich richtig zur Tankstelle?  - Promiňte, jedu dobře 

k benzínovému               čerpadlu? 

   - Nein, Sie fahren in die falsche Richtung.  - Ne, jedete špatným směrem. 

   - Sie müssen ein Stück zurückfahren und dann links.  -Musíte se kousek vrátit a potom 

doleva. 

 

 

B)- Können Sie mir sagen, wo ist hier ein Burg? - Můžete mi říct, kde je zde hrad? 

    - Ja natürlich.  - Ano, ovšem. 

      Ist es weit von hier?  - Je to daleko odtud? 

   - Nein, es ist nicht weit. Fahren Sie an der erste  - Ne, není to daleko. Jeďte na prvním  

     Ampel rechts und etwa in 10 Minuten sind Sie dort.    semaforu doprava a za 10 minut 

jste tam. 
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   - Schönen Dank für Ihre Auskunft.  - Pěkně děkuji za Vaší informaci. 

   - Auf Wiedersehen.  - Na shledanou. 

 

 

3. Na otázky žáci najdou v nabídce správnou odpověď a na otázky odpovídají ve větách. 

 

in der Park,  in der Fabrik,  ins Kino,  im Park,  im Kino, 

 ins Theater, ins Schwimmbad,  auf der Straße, im Theater,  

 

  

1) Wo kann man schön spazieren gehen? 

2) Wo kann man ohne Gefahr baden? 

3) Wo muss man für die Autos aufpassen? 

4) Wo arbeiten die Menschen? 

5) Wo muss man immer Geld bezahlen wenn man einen Film sehen will? 

6) Wohin gehen wir, wenn die Sonne scheint? 

7) Wohin gehe ich, wenn ich ein Theaterstück sehen will? 

8) Wohin gehen wir, wenn die Sonne scheint? 

9) Wohin gehe ich, wenn ich ein Theaterstück sehen will? 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  in der Schule – ve škole 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Ve škole, opakování slovní zásoby ve větách, 

odpovídání na otázky, procvičování konverzace, překlad vět 

 

Klíčová slova – lernen, der Lehrer, der Schüler, gut, falsch 

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

lernen – učit se 

der Direktor - ředitel 

der Schüler – žák    die Schülerin - žákyně 

der Lehrer – učitel    die Lehrerin - učitelka 

der Nachbar – soused    die Nachbarin - sousedka 

die Unterrichtsstunde – vyučovací hodina die Aufgabe - úkol 

das Heft – sešit    die Klasse - třída 

die Schultasche – školní taška  hinten - vzadu 

der Kugelschreiber – propisovačka  der Kuli - pero 

der Bleistift – tužka    dann - potom 

die Pause – přestávka    schreiben - psát 

die Klingel – zvonek    richtig - správně 

die Garderobe – šatna    gut - dobře 

einfach – jednoduchý    falsch - špatně 

schwierig – obtížný    antworten - odpovídat 

das Schuljahr – školní rok   fehlen - chybět 

das Deutsch – němčina   der Fehler - chyba 

die Mathematik – matematika 

die Biologie - biologie 

die Musik – hudební výchova 

die Informatik – informatika 

der Sport – tělesná výchova 

rechnen – počítat 

die Prüfung – zkouška 
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Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

    Fráze: 

Setzen Sie sich.     Posaďte se. 

Kommen Sie her.    Pojďte sem. 

Zeigen Sie mir das.    Ukažte mi to. 

Geben Sie mir der Kuli, bitte.  Podejte mi pero, prosím. 

Ich möchte nur paar Worte sagen.  Chtěla bych říci jen pár slov. 

Entschuldigen Sie bitte mein spätes Kommen. Omlouvá se, že přicházím pozdě. 

Was ist das?     Co je to? 

Verstehen Sie mich?    Rozumíte mi? 

Ich verstehe alles.    Rozumím všemu. 

Sprechen Sie bitte langsamer.  Mluvte pomaleji, prosím. 

Ich verstehe wenig.    Rozumím málo. 

Wie schreibt man das?   Jak se to píše? 

Wie sagt man das?    Jak se to řekne? 

Ich spreche auch Englisch.   Mluvím také anglicky. 

Sagen Sie mir das noch einmal.  Řekněte mi to ještě jednou. 

Wie,  bitte?     Jak, prosím? 

 

2. Cíl: Úkolem cvičení je textu porozumět, správně přečíst a přeložit. 

Beschreibe die Einrichtung einer Klasse – popis zařízení jedné třídy 

 

Unsere Klasse befindet sich im zweiten Stock.  

Sie hat die Nummer drei. Sie ist klein, aber hell, denn sie hat drei Fenster.  

In der Mitte der Klasse sind Tischen mit Stühlen.  

Vor Ihnen steht ein Tisch für den Lehrer und Tafel.  

Neben ihr ist ein Regal mit Kreide und Schwamm. 

 In der Ecke der Klasse ist ein Waschbecken.  

Hinten steht ein Schrank.  

Unsere Klasse ist schön. 
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3. Přečtete si otázky a ve dvojicích si vzájemně odpovídejte: 

 

Was lernen wir jetzt?    

Wer fehlt heute?    

Wer sitzt hinten? 

Wie ist die Klasse? 

Wer schreibt schön? 

Wer turnt gut? 

Wie heißt dein Nachbar? 

Haben wir morgen Deutsch? 

Hast du die Aufgabe? 

 

 

4. Vyberte vhodné příslovce pro dokončení věty a vytvořené věty přeložte: 

 

Schreib es ……..     - richtig 

Hans und Willi arbeiten………   - gut   

Sie antwortet ………     - falsch 

Er lernt ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  die Freizeit – volný čas 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Volný čas, překlad článku, procvičování 

konverzace, tvorba vět, překlad vět  

 

Klíčová slova – Freizeit, Hobby, spielen, lesen, laufen, Sport, Fussball, Musik   

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

das Hobby – hobby, koníček 

das Reisen – cestování 
die Kultur – kultura  das Theater – divadlo  das Kino – kino 

das Konzert – koncert  das Fernsehen – televize das Programm – program 

fernsehen – dívat se na televizi 
Radio hören – poslouchat rádio    

Musik hören – poslouchat muziku 

der Sport    Sport treiben – sport, pěstovat sport 

der Fußball – fotbal  die Gymnastik – gymnastika das Tennis – tenis 
der Volleyball – volejbal das Skilaufen – lyžování die Touristik - turistika 

der Computer – počítač das Internet – internet   surfen - surfování 

lesen – číst   das Buch – kniha  der Roman – román 
die Zeitung – noviny  die Zeitschrift – časopis  die Comics – komiks 

stricken – plést   malen – malovat  die Farbe – barva 

reparieren – spravit  der Hammer – kladivo 
fotografieren – fotografovat  der Film – film    das Foto – fotka 

Klavier spielen – hrát na klavír Gitarre spielen – hrát na kytaru 

singen – zpívat   der Sänger - zpěvák  die Sängerin – zpěvačka 

spielen – hrát   der Schauspieler – herec die Schauspielerin - herečka 
Karten spielen – hrát karty Dame spielen – hrát dámu Schah spielen – hrát šachy 

Tennis spielen – hrát tenis Golf spielen – hrát golf  Fußball spielen – hrát fotbal 

Briefmarken sammeln – sbírat známky 
laufen  - běhat   springen – skákat  tauchen – potápět se 

schwimmen – plavat  modern – moderní  unmodern - nemoderní 

Ski laufen – lyžovat  der Ski - lyže 
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Cvičení: 

 

1. Čtěte článek o volném čase a článek přeložte do českého jazyka: 

 

 Jeder vor uns hat seine Freizeit. Vor allem hat jeder seine Hobbys.  Hobbys können 

verschieden sein. Viele Leute sammeln Briefmarken, Schokoladen, Ansichtskarten. 

Sport 

 Interessant Hobby ist Sport. Mansche treiben Sport aktiv, sie müssen dann regelmäßig 

trainieren. Mansche treiben Sport für ihre Kondition, für gute Linie. Sie gehen laufen, turnen 

oder schwimmen. Im Winter fahren die Leute Ski. Sport macht ihnen Spaß. 

Musik 

 In der Freizeit können sich die Menschen mit Musik beschäftigen (věnovat se). Sie 

hören gern Musik oder können selbst musizieren. Einige Menschen lieben klassische Musik. 

Popmusik und Discomusik hat vor allem die Jugend gern. Die Leute, die Natur lieben, die in 

die Natur sehr oft gehen, hören vor allem Country Musik. 

Die Kultur 

 Jeder von uns geht manchmal ins Theater, ins Kino oder tanzen. 

 

2. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

 

Fráze: 

Hast du Freizeit?            Máš volný čas? 

Wann haben wir Freizeit?      Kdy máme volný čas? 

Was machst du in deiner Freizeit?   Co děláš ve svém volném čase? 

Was ist dein Hobby?     Jakého máš koníčka? 

Wir treiben Sport.    Pěstujeme sport. 

Ich spiele Fußball.    Hraji fotbal. 

Im Sommer schwimmen wir.   V létě plaveme. 

Wir machen Spaziergänge.   Chodíme na procházky. 

Ich gehe gern ins Kino oder ins Theater Chodím rád do kina, nebo do divadla. 

und auch ins Konzert.    a také na koncert. 

Abends sehen wir oft fern.   Večer se často díváme na televizi. 

Ich höre gern Musik.    Poslouchám ráda muziku. 

 

 

3. Doplňte slovesa ve správném tvaru do vět a věty přeložte:  

spielen, lesen, gehen, sammeln,  arbeiten 

 

1. Mein Bruder ………………...……. Fußball. 

2. Wir ………….....................……… gern zur Disco. 

3. Unser Vater ………………………. in seiner Freizeit im Garten. 

4. Meine Mutter …………………….. einen Romane. 

5. Der Großvater …………………… Briefmarken. 

6. Ich …………................………….. Gitarre. 

 

 



 

 65 NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE 

Téma:  die Freizeit – volný čas 

4. Doplňte do vět správná slovesa a jejich správné časování. 

 

schreiben lesen  fahren  machen schlafen spazieren gehen 

grillen  tanzen  treffen 

 

Peter .......................einen Brief. 

Erik ....................... gern Bücher. 

Martin ................... Fahrrad. 

Karin ..................... am Sonntag bis 12 Uhr. 

Sabine und Jana..........gern Tango. 

Herr Schubert..............im Park 

Tom ........................mit Freunden Picknick. 

Familie Mayer............Würstchen. 

Tina.............................am Wochenende Freunde. 

 

 

5. V následujícím cvičení vyberte muziku, kterou máte nejraději. 

 

Meine lieblingsmuzik ist ………… 

     

Pop   Klassik  Techno  Jazz  

Chanson Rock  Blues  Volksmusik Disko 

 

 

 

6. Se sousedem připravte rozhovor na téma volný čas, jak trávíte volný čas a  

     jakou muziku máte a nemáte rádi. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  das Aufstehen – vstávání, ráno 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Vstávání, ráno, slovní zásoba ve větách, 

opakování časových údajů 

 

Klíčová slova – waschen, duschen, kämmen, das Wasser, turnen 

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

Guten Morgen- dobré ráno   die Seife - mýdlo 

aufstehen – vstát    das Schaumbad – pěna do koupele 

die Dusche – sprcha    das Handtuch - ručník 

sich duschen – sprchovat se   die Zahnbürste – kartáček na zuby 

sich die Haare waschen – mýt si vlasy die Zahnpasta – zubní pasta 

das Shampoo – šampón   die Creme - krém    

sich waschen – mýt se   der Lippenstift - rtěnka    

sich rasieren – holit se   der Rasierapparat – holící strojek 

der Spiegel – zrcadlo    der Frühsport – ranní rozcvička 

kämmen -  česat se    der Kamm – hřeben 

sich die Haare trocken -   sušit si vlasy der Fön – fén 

turnen - cvičit  

heißes Wasser – teplá voda 

kaltes Wasser – studená voda 

sich schminken – líčit se 

der Lippenstift – rtěnka 

das Parfüm – parfém 
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Cvičení: 

 

1. Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

Fráze: 

Wie spät ist es?   Kolik je hodin? 

Es ist acht Uhr.   Je osm hodin. 

Ich war früh auf.   Byl jsem brzy vzhůru. 

Eva turnt jeden Morgen.  Eva každé ráno cvičí. 

Wir haben viel zu tun.  Máme mnoho práce. 

Du treibst zu wenig Sport.  Velmi málo cvičíš. 

Eva, wo ist meine Creme?  Evo, kde je můj krém? 

Ich muss Zähne putzen.  Musím si čistit zuby. 

 

 

2. Vlevo v sloupci je čas, najděte vpravo v sloupci správný překlad: 

 

A) 11.40   1) Es ist zwölf Minuten nach eins 

B) 1.12   2) Es ist Viertel vor eins 

C) 12.55   3) Es ist halb zwei 

D) 12.45   4) Es ist halb eins 

E) 1.30   5) Es ist zwanzig Minuten vor zwölf 

F) 11.50   6) Es ist fünf Minuten vor eins 

G) 12.15   7)Es ist zehn Minuten vor zwölf 

H) 12.30   8) Es ist Viertel nach zwölf 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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Téma:  krank und gesund – nemocný a zdravý 

 

Cíl  -  seznámit žáky se slovní zásobou na téma Zdravý a nemocný, procvičování 

konverzace, tvorba vět, překlad vět 

 

Klíčová slova – krank, gesund, fehlen 

 

Určeno pro -  1. až 3. Ročník 

 

Úkol -  seznámit žáky se slovní zásobou 

 

krank – nemocný    die Krankheit - nemoc 

sich krank fühlen – cítit se nemocný  der Schmerz - bolest 

die Temperatur messen – měřit teplotu sich fühlen – cítit se 

das Thermometer – teploměr   atmen - dýchat 

Fieber haben – mít horečku   fehlen - chybět 

der Arz – lékař    der Husten - kašel 

das Rezept – recept    die Karies – zubní kaz 

das Krankenhaus – nemocnice  das Blut - krev 

der Chirurg – chirurg    der Hals - krk 

operieren – operovat    das Medikamente - lék 

die Krankenschwester – zdravotní sestra die Erkältung - nachlazení 

ich habe Zahnweh – bolí mě zuby  das Pflaster - náplast 

ich habe Kopfweh – bolí mě hlava  die Tablette - tableta 

Kopfschmerzen haben – mít bolesti hlavy der Schnupfen - rýma 

die Salbe – mast    untersuchen -vyšetřit 

die Bewegung – pohyb   die Gesundheit - zdraví 

 

Cíl: Zopakujte si slovní zásobu ve větách. 

Fráze: 

 

Was fehlt Ihnen?   Co Vám chybí? 

Wie fühlen Sie sich?   Jak se cítíte? 

Haben Sie Schmerzen? Wo?  Máte bolesti? Kde? 

Ich habe Kopfschmerzen.  Bolí mě hlava. 
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------------ Magenschmerzen.  --------- žaludek. 

------------ Bauchschmerzen.  --------- břicho. 

------------ Rückenschmerzen. --------- záda. 

------------ Zahnschmerzen.  --------- zuby. 

Welcher Zahn tut Ihnen weh? Který zub Vás bolí? 

Ich plombiere den Zahn.  Zub zablombuji. 

Ich habe Husten und Schnupfen. Mám kašel a rýmu. 

Haben Sie Fieber?   Máte horečku? 

Messen Sie Ihre Temperatur.  Změřte si teplotu. 

Ich untersuche Sie.   Vyšetřím Vás. 

Machen Sie den Mund auf.  Otevřete ústa. 

Ich verschreibe Ihnen tabletten. Předepíši Vám léky. 

Hier haben Sie das rezept.  Tady máte recept. 

Sie müssen im Bett bleiben.  Musíte zůstat v posteli. 

 

1. Co je správně,? Vyber správnou odpověď. 

Was der Arzt empfiehlt  ………?   

Co doktor doporučí…………? 

 

1. gegen Husten 

a) einen Eisbrecher 

b) Hustentabletten 

c) viel Schlaf 

 

2. gegen Schnupfen  

a) Nasentropfen 

b) Tee mit Zitrone 

c) einen Spaziergang 

 

3. gegen Magenschmerzen 

a) fette Speisen 

b) Obst und Gemüse  

c) leichte Diät 

 

4. gegen Rückenschmerzen 

a)Tabletten gegen Fieber 
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b) eine Tasse Kräutertee 

c) eine Salbe 

 

5. gegen Kopfschmerzen 

a) mehr Bewegung im Freien 

b) mehr essen 

c) mehr Fernsehen 

 

6. gegen Erkältung 

a) eine Tasse starken Kaffe 

b) Tee mit Zitrone 

c) die Blutabnahme 

 

 2. Spoj otázku s odpovědí, urči správný překlad: 

1.  Jak se ti daří?   A.  Hast du Halsschmerzen? 

2. Mám bolesti hlavy.   B.  Sie hat schon zwei Tage Fieber.   

3. Máš chřipku?   C.  Er muss den Hustensaft nehmen und Tee  trinken. 

4. On je nachlazený.   D.  Ich habe Kopfschmerzen. 

5. Musí ležet v posteli a brát léky. E.  Wie geht es dir?  

6. Nemůže hrát fotbal.  F.  Hast du Grippe? 

7. Lékař mu předepíše léky.  G.  Er ist erkältet. 

8. Musí užívat sirup proti kašli H.  Er muss im Bett bleiben und Tabletten nehmen. 

    a pít čaj. 

9.   Bolí tě v krku?    I. Er kann nicht Fußball spielen. 

10. Ona má už dva dny horečku. J.  Der Arzt verschreibt ihm die Medikamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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