
Němčina 8. A – PL č. 10 

Zasílám 10. pracovní list.  Prosím, posílejte mi to včas jen na classroom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Termín odevzdání: PÁTEK: 22. května  2020 

Téma: L 5 – přivlastňovací zájmena – procvičení, Lieblings + 

Pracovní list č. 10 
1. Nejdříve si znovu zopakujeme přivlastňovací zájmena z minulého PL. Zdá se mi, že ne všichni z češtiny vědí, co 

to jsou přivlastňovací zájmena.  

TAKŽE: 

Přivlastňovací zájmena jsou uzavřenou skupinou zájmen, která vyjadřují přináležitost někoho nebo něčeho k 

někomu nebo něčemu. 

Mezi přivlastňovací zájmena řadíme slova můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich. 

TAKŽE: 

Osobní zájmeno  Přivlastňovací zájmeno 

Já   můj, moje   ich mein/e 

Ty   tvůj, tvoje   du dein/e 

On   jeho    er sein/e 

Ona   její    sie ihr/e 

Ono   jeho    es sein/e 

My   naše    wir unser/e 

Vy   vaše    ihr euer/eure 

Oni   jejich    sie ihr/e 

 

Na konci PL budeš mít opět k tomu cvičení!!!!!!!!!!!!!! 

 

Nová gramatika 

 

Liebliengs+   - učebnice strana 58 modrý čtvereček 

 německá složená podstatná jména začínající na „Lieblings- “ se používají, když je něco pro někoho nejoblíbenější. Proto 

se vždy spojují s přivlastňovacím zájmenem (např. meine Lieblingsfarbe) 

Tyto složeniny mají rod mužský, ženský, střední podle toho, jakého rodu je podstatné jméno: 

Der Freund der Lieblingsfreund  --- ten nejoblíbenější přítel mein Lieblingsfreund  můj nejoblíbenější přítel 

Die Farbe  die Lieblingsfarbe --- ta nejoblíbenější barva meine Lieblingsfarbe  moje nejoblíbenější barva 

 

Das Essen  das Lieblingsessen -- -to nejoblíbenější jídlo mein Lieblingsessen  moje nejoblíbenější jídlo 

 

URČITĚ  sis všiml/a, že modrým je rod mužský, červenou je rod ženský a zelenou rod střední! 

Příklady: 

Mein Lieblingsfreund ist Vojta Vilgus.  Můj nejoblíbenější přítel je Vojta Vilgus. 

Deine Lieblingsfarbe ist rot.   Tvoje nejoblíbenější barva je červená. 

Mein Lieblingsessen ist Schnitzel.  Moje nejoblíbenější jídlo je řízek. 



ÚKOLY: 

1. Přelož správně: 

 

já a můj otec     

ty a tvoje matka 

on a jeho auto     

ona a její teta 

my a naše babička  

vy a váš pes 

oni a jejich kočka 

 

 

2. Doplň větu a přelož do češtiny: pokud nevíš, co slovo znamená – dej pryč Lieblings-        a zbytek najdi ve slovníku 

U doplňovaných slov nemusíš u podstatných jmen člen. 

Meine Lieblingslehrerin ist………………………………….. 

 

Mein  Lieblingslehrer ist………………………………………… 

 

Meine Lieblingsfarbe ist…………………………………………. 

 

Mein Lieblingstag ist……………………………………………….  

 

Mein Lieblingsessen ist……………………………………….. 

 

Mein Lieblingsnummer ist…………………………………….  

 

Mein Lieblingssport ist………………………………………….. 

 

Mein Lieblingstier ist…………………………………………….. 

 

Mein Lieblingshobby ist………………………………………… 

 

 

Tuto stránku vypracuj, nezapomeň, že ve druhém cvičení máš i překlad a pošli na classroom!!!! 


