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Str. 73 / cv.: Antworte mit dem ganzen Satz! 
Potom všechny věty přelož do cancáku do češtiny! 

Werden zwei Mädchen zum Meer fahren?  
Nein, zwei Mädchen werden nicht zum Meer fahren.  
Zwei Mädchen werden ins Gebirge fahren.  

= Pojedou dvě dívky k moři?  

Ne, dvě dívky nepojedou k moři.  

Dvě dívky pojedou do hor. 

 

Wird sein Freund im Meer schwimmen?  
Nein, sein Freund wird nicht im Meer schwimmen.  
Sein Freund wird im See schwimmen.  

= Bude jeho přítel plavat v moři?  

Ne, jeho přítel nebude plavat v moři. 

Jeho přítel bude plavat v jezeře. 

 

Wird meine Freundin die Tante besuchen?  
Nein, meine Freundin wird nicht die Tante besuchen. 
Meine Freundin wird den Onkel besuchen.  

= Bude moje přítelkyně navštěvovat tetu?  

Ne, moje přítelkyně nebude navštěvovat tetu.  

Moje přítelkyně bude navštěvovat strýčka. 
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Str. 73 / cv.: Napiš nyní do cancáku 4 německé věty v budoucím 
čase a 4 německé věty v minulém čase (perfektu)! 
Použij tato slovesa: „suchen, besuchen, fahren, gehen“ 

Budoucí čas:  

Ich werde das Buch morgen suchen.  

Meine Freundin wird den Onkel besuchen. 

In den Ferien werden wir ins Gebirge fahren.  

Am Sonntag werde ich mit meiner Großmutter in den Wald gehen.  

Perfektum:  

Ich habe das Buch gestern gesucht.  

Meine Freundin hat den Onkel besucht. 

In den Ferien sind wir ins Gebirge gefahren.  

Am Sonntag bin ich mit meiner Großmutter in den Wald gegangen.  

 

 

 

Str. 74 / cv.: Napiš nyní tyto věty česky do cancáku a přelož je: 

1) On navštívil mou tetu.  
= Er hat meine Tante besucht.  

2) Náš děda sbíral houby.  
= Unser Großvater hat die Pilze gesammelt.  

3) Oni včera jeli na prázdninový tábor.  
= Sie sind gestern ins Ferienlager gefahren.  

4) On jel v pondělí na výlet. 
= Er hat am Montag einen Ausflug gemacht.  
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5) Jejich přátelé pomáhali svým dětem.  
= Ihre Freunde haben ihren Kindern geholfen.  

6) Komu pomáháš? 
= Wem hilfst du?  

7) Kam jedete?  
= Wohin fahren Sie?  

8) Kam jedete? (tykám) 
= Wohin fahrt ihr?  

9) Jíš kaši lžící?  
= Isst du den Brei mit dem Löffel?  

10)Ona jedla řízek vidličkou a nožem.  
= Sie hat das Schnitzel mit der Gabel und mit dem Messer gegessen.  

11)Chytáš to?  
= Fängst du es?  

12)On bije svou sestru.  
= Er schlägt seine Schwester.  

13)Ona nese plný koš jablek.  
= Sie trägt den Korb voll von den Äpfeln.  

14)Tvoje dítě to rozbíjí.  
= Dein Kind zerbricht es.  

15)Co čteš?  
= Was liest du?  

16)On to nevidí.  
= Er sieht es nicht.  

17)Spíš už?  
= Schläfst du schon?  

18)Ona to dá své přítelkyni. 
= Sie gibt es ihrer Freundin.  
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19)Kam jede tvůj přítel?  
= Wohin fährt dein Freund?  

20)Oni to nechytli.  
= Sie haben es nicht gefangen.  

21)Ona bila svého bratra. 
= Sie hat ihren Bruder geschlagen.  

22)On nesl koš plný jahod.  
= Er hat den Korb voll von den Erdbeeren getragen.  

23)Proč jsi to rozbil? 
= Warum hast du es zerbrochen?  

24)Kdy jsi to četl?  
= Wann hast du es gelesen?  

25)Viděli jste to?  
= Haben Sie es gesehen?  

26)On spal.  
= Er hat geschlafen.  

27)Proč jsi to nedal své tetě?  
= Warum hast du es deiner Tante nicht gegeben?  

28)On to nejedl.  
= Er hat es nicht gegessen.  

 

 

 

Str. 76 / cv.: Všechny věty z textu „Die Ferien“ ze strany 75 nejdříve 
přepiš do cancáku (německy) a potom je hned přelož do češtiny. 

1) Drei Kinder schwimmen im Teich. Drei Kinder sind glücklich.  
= Tři děti plavou v rybníce. Tři děti jsou šťastné.  
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2) Zwei Mädchen suchen die Pilze im Wald.  
Zwei Mädchen sind dünn und sauber.  
= Dvě dívky hledají houby v lese. Dvě dívky jsou štíhlé a čisté.  

3) Ein Junge pflückt die Himbeeren im Garten.  
Ein Junge ist dick und schmutzig.  
= Jeden chlapec sbírá maliny v zahradě.  
Jeden chlapec je tlustý a špinavý. 

4) Ein Mädchen geht in den Wald spazieren. 
Ein Mädchen hat den Korb voll von den Pilzen. 
= Jedna dívka jde na procházku do lesa. 
Jedna dívka má košík plný hub.  

5) Es ist warm. Ein Kind isst das Eis.  
= Je teplo. Jedno dítě jí zmrzlinu.  

6) Zwei Kinder sind durstig. Zwei Kinder trinken die Limonade.  
= Dvě děti jsou žíznivé. Dvě děti pijí limonádu.  
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