
NJ 7. třída – týden 18. – 25. 5. 

Tento týden vás čeká práce s textem v učebnici na straně 39 – Moji přátelé, moje parta. Tento text si 

přečtete, vypíšete případná neznámá slovíčka. Pod textem se nachází 12 otázek, které si opíšete do 

sešitu a písemně na ně odpovíte.  

 

NJ 7. třída – týden 11. – 18. 5. 

Tento týden se budeme věnovat přivlastňovacím zájmenům. Už umíme: 

můj = mein meine Katze mein Hund mein Kind 

tvůj = dein deine Katze dein Hund dein Kind 

 

Naučíme dvě nová přivlastňovací zájmena: 

jeho = sein  seine Katze sein Hund sein Kind 

její = ihr ihre Katze ihr Hund ihr Kind 

 

Vypracujte: 

PS – 28/12 (vždy máte uvedenu osobu v prvním sloupečku, které přivlastňujete osobu ze druhého 

sloupečku. Dávejte si pozor na rod přivlastňované osoby.) 

Př. Matka – její bratr = ihr Bruder 

PS – 29/14 (tvoříte slovní spojení, kdy používáte vždy jedno slovo z první řádky, k němu vhodně 

doplníte slovo ze druhé a třetí řádky. Slovní spojení napište podle příkladu.) 

Leon – jeho bratr = Leon – sein Bruder 

 

NJ 7. třída – týden 5.  – 11. 5. 

Ahoj sedmáci, spolupráce s většinou z vás dost pokulhává. Od víc jak poloviny z vás jsem za celé dva 

měsíce nedostala jedinou zprávu.  

Tento týden nebudu zadávat nový písemný úkol z NJ. Dávám tím čas všem, kteří se mnou doteď 

nespolupracují, aby chybějící úkoly vypracovali a poslali mi je ke kontrole na email.  

Abyste se vy ostatní nenudili, zopakujte si všechna slovíčka a gramatická pravidla, která jsme se 

společně naučili. Pokud byste chtěli i písemný úkol, na vyžádání vám samozřejmě na email pošlu 

zadání práce, kterou pak jako vždy opravím. 

 

NJ7 – 28. 4. – 4. 5. 

Už jste se naučili říkat, že někdo něco rád/nerad hraje/dělá a docela vám to jde.  

Tento týden budete pracovat s učebnicí. 



Na straně 37 dole je cvičení 9. Vaším úkolem je složit 5 vět ze slov v rámečcích. Slova musí jít za 

sebou, jak máte naznačeno ve vzorové větě. Každé slovo smíte použít jen jednou. Věty napište do 

sešitu. 

Na straně 38 je cvičení 11. Toto cvičení se skládá se dvou částí. Nahoře vidíte jména šesti dětí a u 

nich vždy v rámečku obrázky oblíbených věcí a činností. Pod obrázky je šest textů. Vaším úkolem 

bude si texty přečíst, do sešitu přeložit a ke každému textu napsat správné jméno dítěte, které daný 

text říká. 

 

NJ 7 – 21. – 27. 4. 2020 

Haló, kde jste, sedmáci, čeká na vás vaše oblíbená němčina J 

Minulý týden jsme se naučili říkat, co rádi hrajete či děláte a co děláte či hrajete nejraději. 

Tento týden se naučíte opět pár nových slovíček a procvičíte je. 

Nejprve se podívejte do učebnice na str. 36 cvičení 6. Zde jsou slovíčka, která se pojí se slovesem 
hrát, a slovíčka, která se pojí se slovesem dělat. Opište si následující gramatiku do sešitu (nebo 
vlepte). 

Spielen (hrát) – všechny hry = Domino, Karten, Schach, Computerspiele 

- Sporty = Tennis, Eishockey, Handball (házená), Basketball, Fußball, Voleyball 

- Hudební nástroje = Klavier, Flöte, Gitarre 

- Ostatní = mit Puppen (s panenkami), mit Lego (s legem), mit meinem Bruder (s mým bratrem), mit 
meiner Schwester (s mojí sestrou) 

Machen (dělat) – Musik, Sport, Judo, Jogging, Hausaufgaben (domácí úkoly) 

Poté se podívejte do učebnice na str. 37 cv. 7. 

Zde jsou tři děti, u kterých vidíte obrázky. Vždy jeden je škrtnutý = co nemají rádi/nehrají. 

Vaším úkolem bude napsat podle obrázků ke každému dítěti německy věty, co hrají/nehrají, 
dělají/nedělají rádi. 

Poté napíšete 3 takové věty o sobě (2 kladné – mám rád, nejraději mám/hraji, 1 zápornou). 

 

 

NJ 7. třída - týden od 14. 4. – do 20. 4. 

Omlouvám se, omylem jsem vám minulý týden neposlala práci z NJ, tak ji tedy posílám tento týden. 
Doufám, že jste ten pomyslný týden bez úkolů využili k procvičování slovní zásoby. 



Příští týden budete mít možnost vyzkoušet v aplikaci Kahoot malý test. Vše se včas dozvíte. 

GRAMATIKA: 

Podívejte se do učebnice na stranu 36. Zde ve cv. 5 je rozhovor Hanse a Moniky. 

Objevuje se nám zde nová gramatika – 3. stupeň – někdo něco dělá rád, ale jinou věc dělá nejraději. 

1. STUPEŇ: Ich spiele gern Tennis (rád hraji tenis). 

3. STUPEŇ: Am liebsten spiele ich Florball (nejraději hraji florbal) 

!Pozor na pořádek slov – pokud začnu větu vazbou am liebsten, následuje přísudek a pak podmět. 

Je ale možné posunout vazbu am liebsten i za podmět s přísudkem – Ich spiele am liebsten Karten. 

ÚKOLY: 

Zapište si do sešitu novou gramatiku z učebnice nebo z tohoto listu. Poté si přečtěte rozhovor, 
pokuste se ho pomocí slovíček přeložit (pokud byste něčemu nerozuměli, tak mi napište). 

Pod rozhovorem je devět tvrzení, ta si přečtěte, opište do sešitu, písemně přeložte a rozhodněte, 
jestli jsou R = správně, nebo F = špatně. 

Podobný rozhovor máte i v PS na straně 28 cvičení 8. V rozhovoru chybí různá slova, která máte v 
nabídce nad rozhovorem. Slova doplňte a celé cvičení přeložte písemně do sešitu. 

 

 

  



NJ 7. třída - týden od 7. 4. do 13. 4. 

Haló, sedmáci, kde vás mám? Sice mi každý týden přibyde další komunikující žáček z vaší skupiny, ale 

pořád je vás málo. Tak šup, čekám . 

Podívejte se do učebnice na stranu 36. Zde ve cv. 5 je rozhovor Hanse a Moniky.  

Objevuje se nám zde nová gramatika – 3. stupeň  – někdo něco dělá rád, ale jinou věc dělá nejraději. 

Ich spiele gern Tennis (rád hraji tenis). 

Am liebsten spiele ich Florball (nejraději hraji florbal) 

Pozor na pořádek slov – pokud začnu větu vazbou am liebsten, následuje přísudek a pak podmět.  

Je ale možné posunout vazbu am liebsten i za podmět s přísudkem – Ich spiele am liebsten Karten. 

 

Zapište si do sešitu novou gramatiku z učebnice nebo z tohoto listu. Poté si přečtěte rozhovor, 

pokuste se ho pomocí slovíček přeložit (pokud byste něčemu nerozuměli, tak mi napište). 

Pod rozhovorem je devět tvrzení, ta si přečtete, opíšete do sešitu, písemně přeložíte a rozhodnete, 

jestli jsou R = správně, nebo F = špatně. 

 

NJ – 7. třída – týden od 31. 3. do 6. 4.  

Minulý týden jste se naučili v NJ další vlastnosti a slovesa. Novou slovní zásobu jste se snažili procvičit 

ve vlastních větách. Nyní si vyzkoušíte překlad vět, které vám zadám. Nezapomeňte na správný 

pořádek slov ve větě. Také si dejte pozor na psaní podstatných jmen = velké počáteční písmeno.  

Věty přeložte a opět pošlete ke kontrole na husakovam@zsliten.cz  

Můj strýc často nadává.  

Tvoje sestra je sympatická a ráda se směje.  

Můj telefon je nový a moderní.  

My nepřicházíme včas.  

Můj děda je už starý, ale má rád pivo.  

Ona je nepraktická, ale dělá karate.  

Kdy přijdeš?  

Já přijdu ve 3 hodiny. (!Hodiny jako na ciferníku!)  

Jak dlouho zůstanete (2. mn.č.)?  

My zůstaneme 5 hodin. (!Hodiny jako délka trvání!)  

Kdo je to? To jsem já.  

Co je dnes za den? Dnes je pondělí. 

 

mailto:husakovam@zsliten.cz


NJ 7 – týden od 23. – 30. 3.  

Projděte si slovní zásobu v učebnici na straně 35.  

Jsou zde nová slovíčka dalších vlastností (překlad naleznete jako vždy mezi slovíčky v PS) a několik 

nových sloves – lachen (smát se), schimpfen (nadávat), sprechen (mluvit – pozor, nepravidelné 

sloveso: ich spreche, du sprichst, er spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen), schreiben (psát)  

Je zde také důraz na slovní spojení sloves spielen a machen (Tennis spielen x Karate/Judo machen) 

 Jsou zde napsané 2 vzorové popisy osob:  

Mein Trainer ist streng und er spielt gut Tennis und Fußball. (můj trenér je přísný a hraje dobře tenis 

a fotbal)  

Mein Opa ist schon alt. Er ist dick, aber energisch. Er mag Bier. (můj děda je už starý, je tlustý, ale 

energický, má rád pivo)  

Popište stejným způsobem do sešitu 3 osoby, které znáte a 1 vybrané zvíře. Zbytečně nevyhledávejte 

obtížnější slovní zásobu, než zatím umíte. 

 

 

 


