
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Německý jazyk 

Ročník: 8 

Opakování vzdělávacího celku: Gramatika – časování sloves, tvoření vět 

 

1. Ergänze das Verb haben in richtiger Form 

 
 

Willi    hat  einen Computer. 

 

Eva   hat  eine Maus. 

 

Das Kind   hat eine Blume. 

 

Ich    habe alles richtig. 

 

Du   hast einen Apfel. 

 

Wir    haben ein Haus. 

 

Ihr   habt einen Papagei. 

 

Marta   hat ein Auto. 

 

Margot und Rudi  haben einen Ball. 

 

Der Mann   hat einen Hund. 

 

Du    hast eine Birne. 

 

Sie    haben – pokud se myslí 3.os.č.mn. - oni, nebo vykání, nebo můžete 

doplnit i tvar hat, pokud se myslí 3.os.č.j. - ona ein Bild. 

 

Pro jistotu uvádím vyčasované sloveso HABEN: 

1. ich habe   1. wir haben 

2. du hast   2. ihr habt 

3. er, sie, es hat  3. sie haben 

    vykání: Sie haben 
 

2. Ordne die Sätze richtig. Seřaď správně slova do vět. Dávej pozor, která znaménka 

jsou uvedená za větou. Tečka – tvoříš větu oznamovací. Otazník – tvoříš větu tázací. 
 



Baum der im Garten steht. Der Baum steht im Garten. nebo Im Garten steht der 

Baum.  

 

gelb ist die Sonne.   Die Sonne ist gelb. nebo Gelb ist die Sonne.  

 

alt ist wie das Kind?  Wie alt ist das Kind?  

 

Prag in wohnt Martin.   Martin wohnt in Prag. nebo In Prag wohnt Martin.  

 

Du schwimmst gut?   Schwimmst du gut?  

 

der Himmel ist blau?   Ist der Himmel blau?  

 

rechnet der Computer schnell. Der Computer rechnet schnell. nebo Schnell rechnet der 

Computer.  

 

Pro jistotu: 

VĚTA OZNAMOVACÍ: sloveso musí vždycky stát na 2. místě. Na začátek věty zpravidla 

dáváme slovo, kterému chceme dát důraz. 

VĚTA TÁZACÍ: začíná buď slovesem, nebo tázacím slovem (wie, was, wo, wann, woher, 

…..) plus za ním hned sloveso 

 

3. Übersetze die Fragen und antworte. Přelož otázku do němčiny a odpověz na ni 

celou větou. 

 

Co děláš v pátek? 

 

Překlad: Was machst du am Freitag?  

 

Odpoveď: třeba: Ich lerne Deutsch.  

 

Kam jdeš v pondělí? 

 

Překlad:  Wohin gehst du am Montag?  

 

Odpověď:  třeba: Ich gehe zur Schule.  

 

Jaké jsou tvé koníčky? 

 

Překlad:  Wie sind deine Hobbys? 

 

Odpověď:  třeba: Meine Hobbys sind Schwimmen und Tanzen. 

 

Přijdeš ve středu ve tři hodiny, nebo ve čtyři? 

 

Překlad:  Kommst du am Mittwoch um drei Uhr, oder um vier?  

 



Odpověď: třeba: Ich komme um vier.  
 

 

Kdybyste měli jakýkoliv dotaz k pracovnímu listu: lenka.konarikova@zszachar.cz, 

nebo přes Messenger 

 

 

Další materiály k tématu najdete v pracovním sešitě a v učebnici průběžně.  

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Koňaříková                                                    
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